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. مالي كه تملك آن مستلزم تشريفات است، اعراض از آن هم، اصوالً، نيازمند تشريفات است پـس صـرف   2
  .)172ص.   ،)5كاتوزيان((اعراض از ملك ثبت شده، بدون رجوع به دفاتر ثبت، از نظر قانون منشأ اثر نيست 

  است.» ديني«و ابراء مسقط حق » عيني«قط حق . اعراض مس3
 اصـوالً  ،. اعراض ايقاع است و مثل ساير اعمال حقوقي نيازمند قصد انشاء است و صـرف رهـا كـردن مـال    4

  سبب سقوط حق عيني نيست.

  در شكارباب ششم: 
  تملك ناشي از شكار:  179 ماده

  شكار كردن موجب تملك است.
(مفهـوم  ص نداشته باشد ثانياً وحشـي باشـد، نـه اهلـي     . شكاري موجب تملك است كه اوالً مالك خا1

؛ با اصالحات بعدي) 16/3/1346(قانون شكار و صيد مصوب ؛ ثالثاً مخالف مقررات مربوطه نباشد )180مخالف م 
  .ق.م) 143(مالك م رابعاً عامل، قصد تملك داشته باشد 

  شكار حيوانات اهلي و مملوك:  180 ماده
  ي كه عالمت مالكيت درآن باشد موجب تملك نمي شود.شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگر

  تملك ناشي از تهيه مقدمات  :  181 ماده
شوند  اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي

  ملك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

  ساير مقررات راجع به شكار:  182 ماده
  جع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.مقررات ديگر را

  در عقود و معامالت و الزاماتقسمت دوم : 

  در عقود و تعهدات به طور كلي باب اول :
  تعريف عقد:  183 ماده

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بـر امـري   
  نمايند و مورد قبول آنها باشد.
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برعهده گـرفتن، خـود را مـديون     ت و در لغت به معنياس» عهد«ر باب تَفَعل از ريشه تعهد مصد. 1
 ناي است حقوقي كه به موجـب آ  رابطه كردن و  عهد و پيمان بستن است و از لحاظ اصطالحي

  باشد. شخص در برابر ديگري ملزم به امري مي
امـامي  ( تعهد يكي از آثار عقـد اسـت   رابطه عقد و تعهد، رابطه علّت و معلول است به اين معنا كه. 2

  .)204)، ص 20(
را  (رابطه غير قـراردادي) و دين ناشي از حكم قانوني » تعهد«را  (رابطه قراردادي). معموالً دين ناشي از عقد 3

به يك معنا بـه كـار   را هر دو گاه نداشته و  مدني پايبندي به اين تفكيكنامند، اما قانون  مي» الزام«
  ).264(م انكه مبحث سقوط تعهدات، صرفا به ديون قراردادي اختصاص ندارد برده است؛ چن

 »طلـب «و جنبه مثبـت آن را   (debit)» دين«را ) Obligation( جنبه منفي تعهددر حقوق روم، . 4
(credit) گويند. مي  

  است.» دين«تعهد در معناي مضيق خود، به معناي از منظر بند پيشين، . 5
 اص، منصرف به تعهد مالي است ولي در معناي عام مشـتمل بـر تعهـد مـالي و    د به معناي ختعه .6

  شود. گفته مي» تكليف«و به تعهد غيرمالي » دين«همچنين گاه به تعهد مالي  ؛غير مالي است
بـه كـار   » پيمـان و عقـد  «در معنـاي   دقيق و خاص خود،  اثر عقد است اما گـاه . تعهد به معناي 7

  است جايز.» تعهدي«دارد: جعاله  مقرر مي 565رود؛ چنانكه ماده  مي
  . اركان تعهد:8

  دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان متعهد يا متعهدله. طرفين تعهد: -1  
(مانند تعهد به ساخت كه ممكن است مادي  (فعل) 1اعم از انجام كار موضوع تعهد (متعهدبه): - 2  

كـه ممكـن    (تـرك فعـل)  د و يا خودداري از انجام كار باش (مانند تعهد به فروش)يا حقوقي  آپارتمان)
يـا حقـوقي    )يا تعهد به عدم افشاي اسرار تجاري (مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سروصدااست مادي 

  باشد. (مانند تعهد به عدم انتقال عين مستأجره)
ا بـه ايفـاء تعهـد    تواند الزام متعهـد ر  اي كه به موجب آن متعهدله مي رابطه رابطه حقوقي: -3  

اي است كه از ضمانت اجرا برخـوردار اسـت و    خود، درخواست كند. در حقيقت اين رابطه، رابطه
، ي اوتوانـد بـا اسـتفاده از دارايـ     كند، مـي  طلبكار به واسطه تسلطي كه بر اموال بدهكار پيدا مي

  ).2)، ص23(كاتوزيان(وسايل اجراي تعهد را فراهم كند 

                                                      
از مصاديق انجام كار است و نبايد آن را قسم سوم » انتقال مال«رسد كه  برخالف آنچه شهرت يافته است، به نظر مي -1

ها بايد تباين باشد در حاليكه رابطه انجام  يرا اقسام يك مقسم بايد قسيم هم باشند يعني رابطه آنموضوع تعهد تلقي نمود ز
 كار و انتقال مال، عموم و خصوص مطلق است.
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، وجـود ضـمانت اجـراي قـانوني در تعهـدات      قي با تعهدات اخالقـي و دينـي  ات حقوتفاوت تعهد .9
  حقوقي است.

، ما بين تعهد حقوقي و اخالقي قرار دارد، زيرا متعهدله هماننـد تعهـد اخالقـي،    »تعهد طبيعي.«10
امكان الزام متعهد را ندارد، اما اگر متعهد به ميل خود، آن را ايفـاء نمايـد، امكـان اسـترداد آن،     

؛ ماننـد نفقـه گذشـته اقـارب     ق.م) 266(ر.ك.مـاده  ون تعهدات حقوقي وجود نخواهد داشـت  همچ
  ).ق.م1206(قسمت اخير ماده 

كه بـر طـرفين رابطـه حقـوقي     » نظريه شخصي«  در خصوص تعهد، دو نظريه عمده وجود دارد:. 11
عينـي متمـايز    دهد و آن را از حق تأكيد دارد و بنا بر اين نظر، آنچه به تعهد، چهره شخصي مي

اين است كه اجراي تعهد، اصوالً جـز از طريـق مـديون ممكـن نيسـت و طلبكـار حـق         كند مي
بـر  » نظريه نـوعي يـا مـادي يـا موضـوعي     «مستقيمي بر مال معيني از بدهكار ندارد؛ در مقابل 

 آنچه موضوعيت دارد اجـراي تعهـد اسـت و    ،تأكيد دارد و بنا بر اين نظر(متعهد به) تعهد  موضوعِ
زيـرا از   اجرا توسط متعهد اصوالً طريقيت دارد؛ در حقوق كنوني تعهد هر دو چهـره را داراسـت  

و از سـوي ديگـر رابطـه     (نظريه نوعي) داشته و جزو دارايي طلبكار استيك سو تعهد ارزش مالي 
بحـث   )؛35 – 27)، صـص  24(كاتوزيـان (  (نظريه شخصـي) ديني فقط بين دو شخص قابل تصور است 

جنبه نظري ندارد. به عنوان مثال: صحت انتقال دين و طلب در نظام حقوق ما از  صرفاًمطروحه 
 و پذيرش نظريه نوعي تعهد است زيرا اصوالً آنچه مهـم اسـت اجـراي تعهـد اسـت      ينتايج عمل

توان موضـوع   اجراي آن توسط چه شخصي و يا به نفع چه كسي اصوالً اهميت ندارد بنابراين مي
  ).ق.م 684و  268و  267(مواد نتقل نمود تعهد را اصوالً م

متفاوت است مسئول كسي اسـت كـه پـس از      ن با مسئولِ پرداخت در معناي خاص،واژه مديو .12
تواند به مديون مراجعه نمايد ولي مديون، مسئول نهايي بوده و پس  مي  پرداخت دين به طلبكار،

ن يك سفته كـه صـادر كننـده در آن    مانند متعهدي1از پرداخت حق مراجعه به شخصي را ندارد.
 گردند. ، مسئول پرداخت تلقي مي(ضامن يا ظهرنويس)مديون و ساير متعهدين 

                                                      
در نظريه وحدت تعهد با يك رابطه حقوقي مواجه هستيم، اما در نظريه ثنويت با دو رابطه حقوقي؛ در واقع در نظريه ثنويت  -1

) كه به معناي تكليف متعهد در اجراي Delitumتُوم ( يا دلي )Schuldد داراي دو عنصر مجزا است: ا)عنصر اول، شُود (تعهد، تعه
كه متعهدله » ضمانت اجرايي«كه عبارت است از  )Obligation(يا ابليگاسيون  )Haftung(است و عنصر دوم، هافتُونگ » متعهد به«

شويم كه فاقد  يفاء نمايد. فايده عملي اين تفكيك اين است كه گاه با تعهداتي مواجه ميتواند حق خود را به موجب آن است مي
يا بر عكس، با تعهداتي  م)ق. 265م به تأديه ندارد)(م شخص مديون است ولي التزاكه ( ضمانت اجرا هستند، مثل تعهد طبيعي

يون باشد مثل ضامنِ چك، كه در آن، دين اصلي متعلق به آنكه الزام شونده، شخصاً مد شويم كه ضمانت اجرا دارند، بي مواجه مي
 ).8ص  )،25(دروديان (ق.م) 723(م  باشد صادر كننده مي
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  گردد. . منظور از منبع تعهد، آن امري است كه سبب ايجاد تعهد مي13
  . منشأ و اسباب ايجاد تعهد به طور سنتي به تقليد از قانون ناپلئون، عبارتند از:14

  عقد؛• 
  ؛شبه عقد •
  جرم؛  •
  شبه جرم؛ •
  قانون.  •

مهمترين منبع محسوب » انونق«. در گذشته، عقد، مهمترين منبع ايجاد تعهد بوده، ولي امروزه 15
  ).4)، ص23(كاتوزيان (كند  شود، زيرا امروز بيشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحميل مي مي

  كند.  خاص ايجاد تعهد مي، عمل ارادي و مشروعي است كه بدون توافق اش»شبه عقد. «16
. در شبه عقد، اگر اصل عمل هم ارادي باشد، ايجاد تعهد را نبايد ناشي از اراده دو طرف دانست، 17

ت كـه تعهـد را بـر او تحميـل     اسـ » قـانون «زيرا هدف مرتكـب آن، ايجـاد تعهـد نبـوده و ايـن      
  ).5)، ص23(كاتوزيان (كند مي

 ق.م) 306(م  امور ديگـري ، اداره ق.م) 305الي  301(مواد يفاء ناروا توان به ا هاي شبه عقد مي . از نمونه18
هاي فوق، ايفاء ناروا  اشاره كرد؛ در مثال )337و  336(م و استيفاي مشروع از مال يا عمل ديگري 

و اسـتيفاي مشـروع از مـال     ، به عقـد وكالـت  امور ديگرياداره  يا قرض وبه عقد وديعه يا عاريه 
تشـبيه   ه و استيفاي مشروع از عمل ديگري به عقد اجاره اشخاص يا جعالـه ديگري به عقد اجار

  است.  شده
دهـد، صـرف    . جرم، عمل نامشروعي است كه مرتكب به عمد و به قصد اضرار به ديگري ، انجام مي19

؛ ماننـد  قانون مدني فرانسه) 1382(ماده نظر از آنكه، به لحاظ قوانين كيفري جرم محسوب شود يا خير 
  ف عمدي.اتال

مبـاالتي مرتكـب آن شـده     احتياطي يا بي . شبه جرم، عمل نامشروعي است كه شخص در اثر بي20
  .1؛ مانند تسبيبق.م.فرانسه)1383(م. است  
توان گفت كه مرتكب در جرم هم قصـد فعـل دارد و هـم قصـد      در تفاوت جرم و شبه جرم مي .21

رد. ا در شبه جرم، مرتكب تنها قصد فعل دانتيجه، ام  
مباالتي خود  احتياطي و بي تواند آثار بي جرم در اين است كه شخص مي . فايده تميز ميان جرم و شبه22

هاي عمدي، امكان ندارد و شرط عدم مسـئوليت   را در شبه جرم بيمه كند اما بيمه كردن مسئوليت

                                                      
در هيچكدام از اين دو دسته » اتالف غيرعمدي و بدون تقصير«رسد كه  با توجه به تعريف جرم و شبه جرم به نظر مي -1

 .)6)، ص23(كاتوزيان(شود  باب مسئوليت مدني محسوب ميگيرد علي رغم اينكه طبق قانون مدني از اس قرار نمي
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ن تفـاوت را نـاچيز   ها، اكثـر حقوقـدانان ايـ    اثر است. با وجود اين تفاوت در تقصيرهاي عمدي نيز بي
  ).5)، ص23(كاتوزيان(كنند  ادغام مي» اعمال نامشروع« دانسته و اين دو مفهوم را تحت عنوان

نيست، تعهـد ناشـي از    )14(ر.ك. ش. الزامي كه مستند به هيچ يك ازاسباب چهارگانه اخير الذكر 23
تعهـدات   يا ق.م)132(مگر شود، مانند تعهدات مالكان امالك مجاور در برابر يكدي قانون ناميده مي

  .يا تعهد به پرداخت ماليات به بعد قانون مدني) 1195(م مربوط به واليت قهري و نفقه اقارب
. در تعهدات قراردادي و يا در الزامات ناشي از جرم و شبه جرم، به حركت درآمدن رونـد اجـراي   24

اشخاص است، در حاليكـه در  قانون مستلزم انعقاد يك عقد و يا ارتكاب عملي نامشروع، از سوي 
جـام عملـي از   تعهدات قانوني، به حركت افتادن روند اجراي قانون نيازي بـه اعـالم اراده و يـا ان   

  ).5)، ص23(كاتوزيان(طرف شخص متعهد ندارد 
ها است و مقصود از تقسيم اسباب تعهد، طبقه بندي اموري  . قانون، منبع اصلي تمام تعهدها و الزام25

در واقع اگر عقـد منبـع    )؛6، ص. )23كاتوزيان ((است   آنها را سبب ايجاد دين قرار داده است كه قانون
  .ق.م) 219(ماست   تعهد است، به اين خاطر است كه قانون چنين نيرو و قدرتي را به عقد اعطا كرده

  :است   قانون مدني، اسباب ايجاد تعهد را به دو گروه تقسيم كرده .26
  ؛ق.م) 300الي  183 (مرارداد تعهدات ناشي از ق • 
  . ق.م) 337 تا 301  م( الزامات خارج از قرارداد • 

در واقع تقسيم بندي قانون مدني با تقسيم منابع تعهد به وقايع حقوقي و اعمال حقوقي بسيار نزديـك  
  ني از ايقاع به ميان نياورده است.  سخاست، با اين تفاوت كه قانونگذار در ذيل اعمال حقوقي 

(از » التـزام «گيـرد و   به معناي تكليف حقوقي است كه بر ذمة فرد قرار مي (از باب افعال)» الزام. «27
  است. تعهدبه معناي پذيرش ارادي  باب افتعال)

  حقوقي. ماهيت متقابل به قصد ايجادوابسته و انشاء  يا چند از توافق دو عبارت استعقد  .28
طـرفين،  » واقعـي «ق عبارت است از هماهنگي خواسـت و اراده  . از نظر حقوقدانان مكتب فردي، تواف29

  دانند. را براي حصول توافق كافي مي» ظاهري«درحالي كه حقوقدانان مكتب اجتماعي، انطباق اراده 
  : )33-31)، صص 26(شهيدي ( . انواع ماهيت امور30

ايي را اشـغال  فضـ شود و  مادي يا عيني: امري كه با يكي از حواس ظاهري درك ميواقعي يا  •
  كند مثل خودرو؛ مي

از تطبيق و مقايسه امور واقعي توسط ذهن، انتزاعي: امري كه وجود مادي و عيني ندارد ولي  •
  مثل بلندي و كوتاهي؛ شود، انتزاع و استخراج مي

شـود   و واقعيت و عينيت ندارد و از امور واقعي هم انتزاع نمياعتباري: امري كه قابل لمس نيست  •
  مالكيت يا قرارداد.. مانند: بخشد مخلوق ذهن انسان است و اراده انسان به آن اعتبار مي بلكه

  ق.م:  183. انتقادات وارد بر تعريف عقد در ماده 31
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شود، مگر آنكه گفته شود، تمليك نيز تعهـدي اسـت كـه     شامل عقود تمليكي مانند بيع نمي •
عهد و پيمان «عام، يعني عهد را به معناي شود. يا اينكه ت درنگ حاصل مي پس از ايجاد، بي

  ر تمليكي عقد تعارض نخواهد داشت؛در نظر بگيريم كه در اين صورت با اث» بستن
 گيرد و بدين ترتيب عقد تعاهدي را در بر نمي صحبت كرده استتعهد يكي از طرفين  تنها از •

  شود؛ و فقط شامل عقد يك تعهدي مي
  و عقد معوض از شمول آن خارج است؛ گيرد تنها عقود مجاني را در بر مي •
توانـد سـبب تمليـك مـال، انتقـال و       اثر عقد را تنها ايجاد تعهد دانسته، در حاليكه عقد مـي  •

  ، شركت، اباحه، زواج و .... گردد؛سقوط تعهد، ايجاد شخصيت حقوقي، اتحاد
شـخص حقيقـي    به جاي نفر ارجحيت دارد، چرا كه نفـر ظهـور در  » شخص«استفاده از واژه  •

  تواند شخص حقوقي باشد. رف عقد ميه طكدارد، در حالي
  شروط تحقق عقد عبارت است از:  كتاب حاضر، 28ارائه شده از عقد در شماره . با توجه به تعريف 32

منظور از وابسته بودن انشاء در عقد، اين است كه عقد مركـب  توافق دو يا چند انشاء وابسته:  •
شـود زيـرا ايقـاع، عمـل حقـوقي       ايقـاع محسـوب نمـي    ،يست و ايجاباز دو ايقاع مستقل ن

 ياي است كه در آن اراده فاعل به تنهايي و به نحو مستقل بـراي ايجـاد اثـر حقـوق     يكجانبه
بـه ايـن معنـا كـه اثـر       ؛كند كافي است در حاليكه موجب، ايجاب را به نحو وابسته انشا مي

نمايد. به عبارت ديگر  حاق قبول به آن منوط مينهايي آن كه همان انعقاد عقد است را به ال
شوند كه هـر دو بـا هـم علـت      ايجاب و قبول هركدام سبب ناقص تشكيل عقد محسوب مي

دهند؛ به ويژه كه اگر عقد را مركب از دو ايقاع مستقل تلقي نمـائيم   تامه عقد را تشكيل مي
نيـازي بـه عقـد نيسـت؛ در      ماند و با وجود ايقاع، ديگر ديگر شخصيتي براي عقد باقي نمي

فرضي هم كه ايجاب همراه با التزام است، ايجاب را نبايد ايقاع دانست زيرا ايجاب همراه بـا  
التزام، متضمن دو انشاء است: انشاء اول كه همان ايجـاب اسـت كـه داراي ماهيـت ويـژه و      

  )25)، ص 46(كاتوزيان (خاص خود است و دوم انشاء التزام به حفظ ايجاب 

افق دو يا چند اراده متقابل كه نماينده دو نفع گوناگون باشد. براي نمونـه، در فرضـي كـه    تو •
كنند، هر چند هـدف،   با هم توافق ميدر خصوص موضوعي  مديران شركت يا متوليان وقف

ها، نمايندگان  چرا كه همه آن شود، اما به تصميم آنان عقد گفته نمي باشدايجاد اثر حقوقي 
به ويژه درجايي كه نظر اكثريت مناط اعتبار است و بر  هستند؛ ركت يا وقف)(شيك نفع واحد 

 شـود  ناميده مي» ايقاع جمعي«؛ در فرض اخير عمل حقوقي مديران، شود اقليت تحميل مي
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همچنين است در جايي كه مبيع معيوب و خريداران متعدد هسـتند   ؛1)18ص.   ،)23(كاتوزيان (
تعـدد   امـا ) 432(م خ منوط به اتفاق نظر خريداران اسـت  در اين فرض اگرچه اعمال حق فس

هـا،   كنـد زيـرا بـين اراده    به عقد تبديل نمي ماهيت آن را از ايقاع ،عمال حق فسخاراده در ا
  ).48ص  )،26(شهيدي (وجود ندارد » تقابل«رابطه 

د، نـه  محصول مشترك دو اراده باشد، يعني توافق دو انشاء بايد سبب ايجاد اثر حقـوقي باشـ   •
تنها  وصيشود، چون اراده  شرط بقاي آن، به همين دليل وصيت عهدي، عقد محسوب نمي

در بقاي آن موثر است و اگر وي وصيت را در زمان حيات رد نكند، وصيت بدون اعالم قبول 
  گردد؛ از سوي او نيز صحيح تلقي مي

ق.م كـه مقـرر    191مـاده   ؛، نـه اخبـاري  (يعني موجد اثر حقوقي باشد)جنبه انشايي داشته باشد  •
به همين دليـل   است، ناظر بر همين شرط »شود به قصد انشاء ...  عقد محقق مي«دارد  مي

  شود؛  اقرار، عمل حقوقي محسوب نمي
به عبارت ديگر تراضي  ؛نتيجه و منظور از توافق ايجاد تعهد باشد، نه وعده دوستانه و اخالقي •

هـم، مفيـد همـين معنـا اسـت      » د مؤكـد عقـ «از عقد به  آميخته به التزام باشد. تعبير فقها
شـود   تر از عقد است و هر توافقي عقد محسوب نمـي  توافق عام بنابراين)؛ 16)، ص23(كاتوزيان (

  .(عموم و خصوص مطلق)
، اثر عقد را تنها ايجاد تعهد بدانيم، رابطه عقد و قـرارداد، عمـوم و   183. اگر بر اساس ظاهر ماده 33

اهد بود، يعني هر عقدي يك قرارداد است ولي هر قراردادي، عقـد محسـوب   خصوص مطلق خو
از  و از سـوي ديگـر   تنها ايجاد تعهد نيست عقد اثرولي بايد دانست كه  از يك سو نخواهد شد، 

را به جاي يكديگر به كار برد.  توان اين دو نيست و ميواژه  نظر قانون مدني تفاوتي ميان اين دو
  د همين مطلب است. ه جاي واژه قرارداد از عقد استفاده كرده است مويق.م كه ب 219ماده 

اند  را ناظر بر توافقات شايع و با احكام ويژه دانستهبه معناي خاص . برخي از حقوقدانان واژه عقد 34
اما بـا توجـه بـه توضـيح      )42-40)، صص 26(شهيدي ( و قرارداد را ناظر بر ساير توافقات (عقود معين)

در عقـود   ق.م) 807الي  338(مواد ، تفاوتي ميان اين دو واژه نيست و عنوان باب سوم )33 (ش فوق
  ، به اين معناست كه واژه عقد به تنهايي مفيد چنين معنايي نيست.همعينه مختلف

                                                      
اگرچه به طور متعارف، در عقد، طرفين داراي نفع متعارض هستند و در داد و ستد هر شخص به دنبال آن است كه  -1

ن ميزان كمتري بدهد و ميزان بيشتري بستاند اما وجود نفع متعارض از عناصر عقد محسوب نشده و داشتن نفع مشترك ميا
ها (مزارعه، مضاربه، و ...) و قرارداد ارفاقي و ... عقد  شود؛ به همين دليل مشاركت طرفين، مانع اطالق عنوان عقد نمي

 .)34)، ص46(كاتوزيان (شوند  محسوب مي
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شود. منظور از عبـادات اعمـالي اسـت     ، در مقابل عبادات استفاده مي(در فقه)معامله در معناي اعم . 35
و در مقابـل، در معـامالت چنـين امـري شـرط       (مانند نماز)ها است  ربت شرط صحت آنكه قصد ق

در معنـاي خـاص    و) 223(ماسـت   (عقد و ايقاع)نيست؛ معامله در معناي عام مترادف عمل حقوقي 
در معناي اخص، منصرف به عقود مـالي اسـت و    و) 184(ماده معامله مترادف عقد و قرارداد است 

  گيرد. را در بر نمي ند نكاح)(مانعقود غيرمالي 
را از دايـره عقـود خـارج     . تعيين اجاره بها يا ثمن معامله توسط يك قاعده امري، آن اجاره يـا بيـع  36

  هاي سوخت يا قيمت نان. مانند قيمت فروش بنزين در جايگاه)؛ 17)، ص23(كاتوزيان (كند  نمي
  :)45)، ص26شهيدي ((ند كن را به دو دسته تقسيم مي 1اثر حقوقي. اسباب ايجاد 37

؛ ايـن ماهيـت   شـخص  يك ماهيت اعتبـاري بـه اراده   (ايجاد)انشاء كه عبارت است از  2عمال حقوقيا • 
شود و آن كه با يـك   مي د، عقد ناميده محقق شومتقابل وابسته و  يا چند انشاء، هرگاه با دو اعتباري

جزء امور اعتباري دو اين است كه  است ولي وصف مشترك هر 3پذيرد، ايقاع تحقق ميمستقل  انشاء
  ؛است 4امري مادي غالباًهستند در مقابل واقعه حقوقي كه 

نتيجه اراده شخص نيسـت   ،ها ثر حقوقي آناكه مادي  غالباً از رويدادهايعبارت است وقايع حقوقي  •
ف مال غير يا مثل غصب و اتال باشد 5از اينكه ايجاد واقعه، ارادي اعم ؛شود و به حكم قانون ايجاد مي

  ، مثل مرگ و يا تولد شخص.(طبيعي)رارادي يغ
  عقد از لحاظ طبيعت اثر حقوقي: . 38
  اجاره، قرض، هبه، وصيت تمليكي؛تمليكي: مثل بيع، معاوضه،  •

                                                      
لزوماً استفاده شده است زيرا عمل و واقعه حقوقي » اسباب ايجاد اثر حقوقي«از عبارت » اسباب ايجاد تعهد«به جاي عبارت  -1

 كنند بلكه گاه سبب سقوط تعهد هستند مانند ابراء يا مالكيت مافي الذمه. ايجاد تعهد نمي
كه منظور  )26)، ص 12(امامي (اند  ترجمه نموده» اعمال قضايي«را به  L’Actes Juridiquesبرخي از حقوقدانان، عبارت  -2

  است.» اعمال حقوقي«از آن، همان 
 نامند. مي» موقع«و انشاء كننده ايقاع را  )42)، ص26(شهيدي (ه معني واقع ساختن و تحقق بخشيدن است ايقاع از باب افعال، ب -3
(مانند يا اعتباري  (مثل غصب يا اتالف)عمل حقوقي، هميشه يك امر اعتباري است در حاليكه واقعه حقوقي ممكن است مادي  -4

 باشد. تهاتر يا مالكيت مافي الذمه)
ا وقايع حقوقي ارادي، از دو سنخ متفاوت هستند؛ توضيح آنكه در وقايع حقوقي، اثر حقوقي ل حقوقي باراده در اعما -5

شود؛ بنابراين اگر شخصي عمداً مال ديگري را تلف كند  نتيجه خواست و اراده عامل نيست بلكه به حكم قانون ايجاد مي
را ندارد؛ حتي اگر ران خسارت) اد الزام مبني بر جبايج(را دارد ولي قصد نتيجه (تخريب مال ديگري) اگرچه قصد فعل 

شوم بدل آن را  (مانند آنكه متلف بگويد مال ديگري را تلف كرده و ملزم مياي را نيز قصد نمايد  شخص عامل چنين نتيجه
و اينكه اين امر در ماهيت حقوقي اتالف تأثيري ندارد چراكه ضمان ناشي از اتالف، معلول حكم قانون است  تحويل دهم)

عامل اين نتيجه را بخواهد يا نخواهد تأثيري در ايجاد يا عدم ايجاد آن ندارد؛ در حاليكه در عمل حقوقي، ماهيت اعتباري، 
 .ق.م) 195(م گردد  شود كه عامل قصد نتيجه داشته باشد وگرنه امري واقع نمي در صورتي ايجاد مي
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  تبديل تعهد و نامزدي.  حواله، كفالت،  عهدي: مثل جعاله، ضمان، •
  وديعه، عاريه، وكالت.اذني: مثل  •
است استثنايي و ارزش آن منوط به اذن قانونگذار است، در واقع بر خالف عقد كه  . ايقاع، منبعي39

 ه شده استحقوقي پذيرفت اثرقانون مدني، به عنوان يك اصل كلي در ايجاد  10اده به موجب م
 7)، صـص  23و كاتوزيان ( 21)، ص22(صفايي(نن است مقيك طرفه، منوط به تصريح  اثر حقوقيايجاد 

  ).399)، ش27ودي(؛ ن.خ: لنگر9-
  اند از: . انواع ايقاع عبارت40
  ايقاع معين: ايقاعي كه در قانون نام و احكام خاص دارد. مثل طالق، اخذ به شفعه و وصيت عهدي. •
ولـي   داشـته و معتبـر اسـت   ايقاع نيمه معين يا شبه معين: ايقاعي كه در قانون عنـوان خـاص    •

ر يـا اجـازة   مومي استخراج كرد. مثل: اذن در نهادن سرتياحكام آن را بايد با استفاده از قواعد ع
  معامله فضولي؛

 معتبـر چنـين ايقـاعي    اصـوالً  اي نـدارد و  قانون نـام و احكـام ويـژه   معين: ايقاعي كه در ايقاع نا •
  .1نيست

  :از جهتي ديگر، ايقاع بر دو قسم است .41
  ير و اعراض از ملك.الف) يكطرفه، از قبيل: احياء اراضي موات، حيازت مباحات، تحج

، از قبيـل: نصـب متـولي و وصـي،     شود) توجه طرف ايقاع هم ميم  (اثر ايقاع عالوه بر موقع، ب) دو طرفه
  فسخ عقد، ابراء، أخذ به شفعه، وصيت عهدي، طالق، رجوع، اذن و فرزندخواندگي.

و  140م  1(بند حيازت مباحات  اراده يك شخص ممكن است، سبب تملك حقوق عيني شود، مثل .42
لكيت شخص خارج كند، مثل اعراض يا آن كه عقـد  او يا مالي را از م )808(م. اخذ به شفعه  )146

 و يا آن كه حق دينـي را  ق. م) 248(م را معتبر سازد، مثل اجازه مالك در معامله فضولي  فذغيرنا
تصـرف  ب ايجـاد تعهـد گـردد مثـل وصـيت عهـدي يـا        يا سب ق.م) 289(مساقط كند، مثل ابراء 

يا ) 396( را منحل نمايد مانند فسخ عمل حقوقييا  )120(م ممنوعي را مباح كند مثل اعطاي اذن 
تواند سبب تمليك مال باشـد   يا طالق؛ ليكن ايقاع در هيچ فرضي نمي )838و  803و  44م (رجوع 

  .، نيازمند قبول مخاطب استو انتقال ارادي مال به ديگري
، مواردي است كه موضوع تعهد، معـين بـوده و   »ه يا تعهد معين يا مشخصتعهد به نتيج« . منظور از43

 386(م. ، مثل تعهد متصدي حمل و نقل در قانون تجـارت  استدر اختيار متعهد  عرفاًحصول نتيجه 
، مـواردي اسـت كـه    »تعهد به وسيله يا تعهد كلي يا تعهد به احتيـاط و مراقبـت  «؛ در مقابل،  ق.ت.)

                                                      
ولو در قانون از آنان ذكري نشده باشد چرا كه طبق قواعد عمومي، اعطاي شوند  استثنائاً، ايقاعات اذني معتبر تلقي مي -1

 .)67)، ص 46(كاتوزيان ( اذن به طور كلي پذيرفته است
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د را متعهد نمايد كه تمام تـالش و كوشـش خـويش را بـراي رسـيدن بـه       تواند خو شخص فقط مي
  مقصود انجام دهد، مثل تعهد وكيل يا پزشك.

اسـت،   »بـار اثبـات دعـوي   «. فايده عملي تفكيك ميان تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله، در زمينـه  44
كـه عـدم اجـراي     بدين نحو كه در تعهد به نتيجه، مسئوليت بر دوش متعهد است، مگر اثبات كند

در حاليكه در تعهد به وسيله، بـار اثبـات مسـئوليت بـر دوش      1(قوه قاهره)تعهد منتسب به او نبوده 
  متعهدله است، به عبارت ديگر متعهد مسئول نيست، مگر اينكه متعهدله تقصير وي را اثبات كند. 

سـكوت تـابع عـرف؛ در    به نتيجه يا به وسيله بودن تعهد، تابع توافق طرفين اسـت و در فـرض   . 45
  است. »تعهد به نتيجه«صورت ترديد، اصل بر 

. قلمرو تفكيك تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله، تنها در تعهداتي است كه موضوع آن انجام يـك  46
داري از انجام يك فعـل يـا تعهـد بـه انتقـال مـال،        فعل باشد، در غير اين صورت، تعهد به خود

  شود. ميهمواره تعهد به نتيجه محسوب 
  شود به: تعهد تقسيم مي. 47

  الذمه؛  لغي پول به صورت كلي مافيعبارت است از انتقال مالكيت مب كه تعهد پولي •
عبارت است از كليه تعهداتي كه موضوع آن انتقال مالكيت پول نباشد كه  عهد غير پولي كهت •

  .2انجام كار عبارتند از، تعهد به انتقال مالكيت اموال يا انجام كار و يا عدم
رزش پـول در  تورم و كاهش ا ،اوالً، به لحاظ اقتصادي هفايده عملي تفكيك فوق در اين است ك. 48

ثانياً به لحاظ حقـوقي، اجـراي اجبـاري و    ؛ اي كه وجه نقد است) (مثل مهريهتعهدات پولي موثر است 
امكان وجود نـدارد،   پولي همواره اينپذير است اما در تعهدات غير مكانقهري در تعهدات پولي ا

چنانكه اگر بازيگر معروفي تعهد به بازي در فيلم بنمايد و از ايفاي تعهد خودداري نمايد، امكـان  
  .1ثالثاً در خسارت پولي، اثبات ضرر الزم نيست ؛3اجراي اجباري تعهد وجود ندارد

                                                      
البته در جايي كه موضوع تعهد، ترك فعل است، اثبات عهدشكني با متعهدله است اگرچه تعهد متعهد، تعهد به نتيجه  -1

 يعني نقض عهد را اثبات نمايد.» امر وجودي«عهد است؛ به عبارت ديگر، متعهدله بايد محسوب ميشود زيرا اصل عدم به نفع مت
اشتباه  نمود؛ بنابراين اگرچه  (تعهد به ارزش) گيرد تعهد پولي را نبايد با تعهدي كه ايفاي آن، عرفاً از طريق پول صورت مي -2

است؛  ق.م) 1107(م عهد به تأمين مسكن، پوشاك، خوراك و ... شود ولي موضوع نفقه، ت عرفاً نفقه در قالب مبلغي پولي ايفا مي
 بنابراين تعهد به دادن نفقه، تعهد غيرپولي است.

هرجا كه موضوع تعهد، انتقال مالكيت است (اعم از انتقال مالكيت پول يا غير آن) اجراي اجباري ممكن است زيرا انتقال  -3
تواند  متعهد شود كه ملك خويش را رسماً به ديگري منتقل كند، متعهدله مي مالكيت امري اعتباري است؛ بنابراين اگر شخصي

تواند سند رسمي  عليه (متعهد)، نماينده دادگاه مي الزام متعهد به ايفاي تعهد را از دادگاه تقاضا كند و در صورت امتناع محكوم
 عليه امضاء نمايد تا تعهد اجرا شود. انتقال را به نيابت از محكوم
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  فصل اول: در اقسام عقود و معامالت
 اقسام عقد:  184 ماده

  شوند: الزم، جايز، خياري، منجز و معلَّق. منقسم مي عقود و معامالت به اقسام ذيل
است: معوض  ، تقسيم عقد به صور ذيل به طور ضمني در قانون مدني آمده 2. عالوه بر تقسيمات فوق1

و مجاني؛ معين و غيرمعين؛ تمليكي و عهـدي؛ رضـايي و عينـي و تشـريفاتي؛ فـوري و تـدريجي؛       
  اي؛ مطلق و مشروط، معاوضات و مشاركات. اي و مسامحه محقق و احتمالي؛ اصلي و تبعي؛ مغابنه

  . مدني مطرح شده استو تراضي آزادانه نيز خارج از قانون قسيم عقد به فردي و جمعي، الحاقي . ت2
عقد معوض، عقدي است كه بـر حسـب طبيعـت خـود،     »: مورد معامله«تقسيم عقد به لحاظ . 3

دهد يا تعهـدي كـه بـر     طرفين در برابر مالي كه ميباشد، هر يك از  مي (موضوع) داراي دو مورد
در مقابـل عقـد    ؛ماننـد بيـع   كنـد  مال يا تعهد ديگري را براي خود تحصيل مـي  گيرد، عهده مي

مقابل يك يا چند  اساس آن در ق.م، يك يا چند نفر بر 183مجاني، عقدي است كه بنا به ماده 
بدون آنكـه بـراي    كنند، اً به ديگري تمليك مييا مالي را مجان شوند نفر ديگر متعهد به امري مي

اشخاص اخير، التزامي ايجاد شود؛ البته برخي از عقود ذاتـاً نـه معـوض هسـتند و نـه       شخص يا
  ).659(ماده  يا وكالت) 47(ماده  يا حبس) 758(ماده مجاني مانند صلح 

  :از اند عبارت موجود ميان عقود معوض و مجاني تفاوتهاي . 4

                                                      
شده در سطح جهاني، در حقوق موضوعه ايران دستخوش تغيير شده است زيرا قاعده كلي اين است كه ن ويژگي پذيرفتهاي -1

- 9از ماده  1و بند  7- 1- 7از ماده  4(بند  نيست (interest) حتي قوه قاهره هم، رافع مسئوليت متعهد در پرداخت سود پول
ق.ا.د.م اين است كه شرط  522ليكن در حقوق ايران، مستفاد از ماده  .))PICCالمللي( اصول قراردادهاي تجاري بين 7- 4

گيرد چرا كه يكي از تعلق نمي لهمطالبه خسارت، افت ارزش پول است و در صورتي كه تورم صفر باشد، خسارتي به متعهد
م، متعهد را از پرداخت شرايط مطالبه خسارت در ماده اخير الذكر، تفاوت فاحش شاخص قيمت ذكر شده است؛ ثانياً اعسار ه

كند زيرا شرط ديگر امكان مطالبه خسارت تأخير، تمكن مديون دانسته شده است؛ در واقع، آنچه در خسارت تأخير معاف مي
شود، خسارت ناشي از افت ارزش پول است، نه خسارت ناشي از محروم پرداخت مي 522نظام حقوقي ايران به استناد ماده 

 .پول شدن طلبكار از منافع 
و همه را در كنار هم بيان كرده است؛ حال آنكه اوالً عقد الزم و جايز و  ننمودهبندي خويش را بيان  مقنن، مبناي تقسيم -2

و معلق در گروه ديگر قرار دارند و از سوي ديگر قراردادن عقد خياري در كنار عقد الزم و  زخياري در يك گروه و منج
از اقسام عقد الزم است؛ به عبارت ديگر عقد الزم خود بر دو قسم است: قطعي و  جايز صحيح نيست زيرا عقد خياري

خياري؛ بنابراين رابطه عقد الزم و خياري عموم خصوص مطلق است در حاليكه اقسام يك مقسم بايد قسيم هم باشند 
كيفيت «عقد الزم و جايز و به لحاظ  به» قابليت انحالل«ها بايد تباين باشد؛ بنابراين بايد گفت عقد به لحاظ  يعني رابطه آن

 شود. به عقد منجز و معلق تقسيم مي» انشاء
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  اري عقود معوض؛ قابليت تج •
  ؛ق.م) 201(م. ثرگذاري اشتباه در شخصيت طرف معامله در صحت عقد مجاني ا •
 •به مصالح و منـافع خـانواده در عقـود مجـاني،      عمال برخي محدوديتها از سوي قانونگذار بناا

  ؛ق.م) 843(ممانند عدم نفوذ وصيت تمليكي زايد برثلث 
  وضع ماليات بيشتر در عقود مجاني؛• 
  ؛ق.م) 377(وحدت مالك از ماده وجود حق حبس در عقود معوض  •
  در عقود معوض؛ و تَبعضِ صفقه وجود خيار غبن •
  ضرورت اهليت كامل در عقود معوض؛  •
  .مانند بيع صرف) ،(مگر در موارد خاص عدم ضرورت قبض در اكثر عقود معوض •
  اختصاص قاعده ضمان معاوضي به عقود معوض •

ش دو عوض، مانع از معوض شناختن عقد نيست، مگر آنكه عوض چنان ناچيز و كم بها تفاوت ارز. 5
باشد كه عرف آن را ناديده گرفته و ظن و گمان صوري بودن عقـد معـوض ايجـاد شـود. ماننـد      

در ايـن صـورت بايـد عقـد را مجـاني       )28، ص. )23(كاتوزيان (فروش يك ملك به يك شاخه نبات 
  ).115)، ص11(كاتوزيان (محسوب نمود 

گنجاندن شرط عـوض، تـاثيري در ماهيـت     1.درج شرط عوض در عقد مجاني اصوالً صحيح است. 6
كند. چرا كه اين شرط جنبه فرعي داشته  نداشته و آن را به عقد معوض تبديل نميمجاني عقد 

  ).ق.م801(مگيرد  مورد اصلي معامله قرار نمي و در برابر
  عبارت است از: (معوض ناقص) جاني با شرط عوضتفاوت ميان عقد معوض و عقد م. 7

 ق.م) 215(م. هرگاه يكي از عوضين فاقد شرايط اساسي صحت باشد، عقد معوض  باطـل اسـت   •
  ؛ق.م) 232(م باشد فساد شرط به عقد تسري نيافته و تنها شرط باطل ميدر عقد مجاني، اما 

  باشد؛ بس نميتخلف از شرط در عقد مجاني، امري فرعي است و موجد حق ح •
در عقد معوض تمليكي كه عوض عين معين است، فقدان عوض حين انعقاد، موجـب بطـالن    •

ا موجب حق فسخ بـراي مشـروط لـه    ولي در عقد مجاني، اين امر تنه ق.م) 361(م.عقد است 
  ق.م).240(ماست 

عقدي است كه ، نام)(عقد با عقد معين: ها در قوانين تقسيم عقد به لحاظ ذكر نام و احكام آن. 8
عنوان خـاص دارد و قانونگـذار بـه جهـت اهميـت و رواج آن،       (اعم از قانون مدني و غيره)در قانون 

 (عقـد ولي عقد نامعين  ، اجاره، بيمه، كار يا حمل و نقل؛است، نظير بيع  آن را معين كرده احكام

                                                      
 ها شرط عوض باطل ولي عقد صحيح است. ) راه ندارد و در آن807) و صدقه (م 72شرط عوض، استثنائاً، در وقف (م  -1
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عمـومي قراردادهـا    دآن تـابع قواعـ  احكام عنوان خاصي ندارد و  عقدي است كه در قانون نام)، بي
هـا در قـانون    شويم كه نام آن داد مربوط به تاليف كتاب؛ گاه با عقودي مواجه مياست. مثل قرار

» شـبه معـين  «ها چندان تشريح نشده است كه به اين دسته  از عقـود   بيان شده ولي احكام آن
  .)655(ماده شود مانند گروبندي  گفته مي

  از:  عبارت استو نامعين  . فايده تفكيك تقسيم عقود به معين9
بيني شـده   اراده متعاقدين با قواعد تكميلي پيش تكميلقراردادي و  يامكان پركردن خالءها •

  در عقود معين؛
  (مثل حق شفعه در بيع).يا ويژه  در برخي عقود معين  ق.م) 774(مثل بطالن رهن دين، موجود قواعد آمره  •

كنند، تاثيري در ماهيت عقد ندارد و قاضي است كه با  مي ين براي عقد انتخابنامي كه متعاقد. 10
  .)30، ص. )23كاتوزيان ( ن.م:( كند ، نام واقعي آن را احراز ميتوافقبررسي ماهيت 

قانون مدني، محترم شمردن ارادة طرفين در فرض سكوت قانون اسـت   10هدف از انشاء ماده  . 11
نام نبوده و در عقود معـين نيـز    ماده محدود به عقود بياز اين رو قلمرو اين  (اصل آزادي قراردادها)

  .باشد مجري مي
توان مالي را مجاناً به كسي تمليك كرد و به بهانه اينكـه مقصـود از ايـن تمليـك، قـرارداد       . نمي12

كاتوزيان (ن.م: قانون مدني از اجراي مقررات خاص هبه سرباز زد  10اي است، به استناد ماده  ويژه
  .)33، ص. )23(
شود.  گفته مي »عقد مختلط«به آن  . گاه قراردادي مخلوط از چند عقد معين است كه اصطالحا13ً

تعيين قواعد حاكم براين عقد، بستگي به قصد مشترك طرفين دارد، يعني اگر آن عقد بـا يـك   
شود، به عنوان مثال اسكان در هتل،  قلمداد مي »غير معين مستقلِ عقد«قصد انشاء واقع شود، 

مخلوطي از چند عقد معين، شامل اجاره اشياء از لحاظ سـكونت و وديعـه بـه لحـاظ نگهـداري      
باشد، اما خـود، عقـدي مسـتقل و ويـژه      اجاره اشخاص به لحاظ خدمات و .... مي اشياء مسافر و
شود. اما صرف آمدن چند عقد ضمن يك سند، مفيد اين معنا نبوده و هر عقد تابع  محسوب مي

  .)31،  ص. )23كاتوزيان (( بود د خواهدقواعد معين خو
اثـر آن ايجـاد، انتقـال يـا     عقد عهدي، عقدي اسـت كـه    »:اثر حقوقي«به لحاظ  تقسيم عقد .14

ايجاد شود به آن عقد، دو تعهدي يا تعاهدي گوينـد   سقوط تعهد باشد اگر تعهد براي متعاقدين
ها تعهد براي يكي از متعاقدين ايجاد شود به و چنانچه تن  )ملك تعهد به فروش هاي رايج (مانند قولنامه

اما عقد تمليكي، عقدي است كه به موجب  (مانند تعهد به عدم فروش) 1يك تعهدي گويند  آن عقد،

                                                      
نمايد  ك طرف ايجاد تعهد ميدر مورد اسنادي كه براي ي …«قانون ثبت اسناد و امالك:  63طبق قسمت اخير ماده  -1

 ».تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود
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يا  ق.م) 338(بيع، م آن مالي از ملكيت يك شخص به شخص ديگر درآيد كه ممكن است، معوض 
  .ق.م) 466(اجاره، م يا منافع  (بيع)شد باشد و همچنين تمليك عين باق.م)  795(هبه، ممجاني 

زيرا مجـاني و  ) 182)، ص28(نائيني (د ولي معوض نباشد، مثل نكاح . ممكن است عقد، تعاهدي باش15
  .)123، ص. )11كاتوزيان ((ن.خ: معوض بودن از اقسام عقود مالي است 

  هاي عقد تعاهدي: . ويژگي16
  در عقد تعاهدي حق حبس وجود دارد؛  • 
  ورتي كه طرف ديگر به تعهد خود عمل نكند، متعهدله حق فسخ دارد؛در ص •
(مـواد  شـود   ، تعهد طرف ديگر منتفي مـي هعقد تعاهدي در صورت انفساخ عقد به سبب قوه قاهر در •

  .ق.م) 387و  229، 227
  آثار تمييز عقد به تمليكي و عهدي عبارت است از:.  17

ه در حـين  است در صورت فقـدان مـورد معاملـ   بطالن عقد تمليكي كه عوض آن عين معين  •
   ؛ق.م) 361(م.انعقاد عقد 

  اليه از حق تعقيب و تقدم برخودار است.  عقد تمليكي، اصوالً موجد حق عيني است و منتقل •
فروشـنده   تواند يك طرفه باشد، يا دو طرفه، وعده يك طرفه به اين معنا كه مثالً .  وعده بيع مي18

ميليون به او بپـردازد خانـه را بـه وي تمليـك      200يدار تا يك ماه مبلغ متعهد شود كه اگر خر
كند، بدون آنكه خريدار تعهدي به خريد خانه داشته باشد، امـا منظـور از وعـده دو طرفـه بيـع      

  است.رايج همان قولنامه 
 : عقد رضايي، عقدي است كه به صرف ايجاب و قبول واقـع »نحوه انعقاد«تقسيم عقد به لحاظ . 19

؛ به عبارت ديگر آنچه مهم است رضـا و قصـد طـرفين اسـت و     ق.م) 339(م شود، مانند عقد بيع  مي
در برابر آن، عقد عيني، عقدي است كه عالوه بر ايجاب و قبول،  )؛191(منحوه ابراز آن طريقيت دارد 

، رهـن  )364(م.، بيع صـرف  )59(م.، وقف )47(م. نيازمند قبض نيز هست. مثل عقد موجد حق انتفاع 
؛ در كنار عقد رضايي و عيني، عقد تشريفاتي قرار دارد كه تحقـق آن عـالوه   )798(م.و هبه  )772(م.

بر تراضي طرفين، نيازمند تشريفات خاصي است. مانند انتقال حق كسب و پيشه بـا سـند رسـمي    
انتقــال  .ا.ا. م)، ق. 114(م  1، فــروش امــوال توقيــف شــده از طريــق مزايــده)1356ق. ر. م. م  19م  2(تبصــره 

                                                      
توان به صورت مزايده منعقد نمود مگر قراردادهايي كه شخصيت طرف علّت عمده عقد است؛ با  تمام قراردادها را مي -1

ع، به باالترين قيمت شود و با رعايت تشريفات خاصي مبي وجود اين، در عمل معموالً بيع در قالب مزايده واقع مي
 ).110)، ص 11(كاتوزيان (شود  پيشنهادي فروخته مي
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عقـد  ، فـروش امـوال دولتـي،    ق. ت) 103(م الشركه در شركت با مسئوليت محدود با سند رسمي  سهم
  . 2و 1كتبي باشد دو مورد اخير،كه قرارداد بايد در  ق.ك)140(ماده و پيمان جمعي كار  ق.ب) 2(ماده بيمه 

(م  ماننـد طـالق   ، وجـود دارد فاتيتشـري  ايقـاع  ولـي قانون مدني عقد تشريفاتي وجود ندارد  . در20
يا اخذ به شفعه يا اعمال خيار در بيع شرط كه در دو فرض اخير، اعمال حق منوط بـه  ق.م) 1134

  پرداخت ثمن است.
؛ ا را لحاظ كرد، نه شرايط اثبات وقوع عقد ر» انعقاد عقد«.  براي احراز رضايي بودن عقد، بايد شرايط 21

دفتر «انتقال سهام با نام، بايد در  )1347(اليحه اصالحي قانون تجارت  40به عنوان مثال مطابق ماده 
اشخاص ثالث فاقد  به ثبت برسد در غير اينصورت انتقال سهام، از نظر شركت و» ثبت سهام شركت

اعتبار است؛ بنابراين چنين انتقالي بين طرفين صـحيح اسـت و مسـتلزم تشـريفات خـاص نيسـت       
شود اما اثبات وقوع ايـن عقـد در برابـر شـركت و اشـخاص ثالـث        ميعقد رضايي محسوب  بنابراين

مستلزم ثبت اين انتقال در دفتر ثبت سهام شركت است؛ به عبارت ديگر ثبت در دفتـر، اثـر اثبـاتي    
صوص وصيت خود نوشت و معامالت همين حكم در خ 3كند. نه ثبوتي و عقد را تشريفاتي نمي ،دارد
  .ق.م) 339م  5(ر.ك ش  نيز جاري است 4روو خود ع به امالك ثبت شدهراج

                                                      
بندي، صحيح آن است كه عقد را به عقد رضايي (قصدي) و تشريفاتي (شكلي) تقسيم  علي رغم شهرت اين تقسيم -1

 نمائيم زيرا عقد عيني از اقسام عقد تشريفاتي است.
فروش بدون تنظيم سند رسمي ممنوع  ) و پيش1389ق.پ.ف.س  3يرد (م فروش ساختمان بايد با سند رسمي صورت گ پيش -2

شود  فروشنده متخلف از اين تكليف، مجرم محسوب مي ) و پيش1393نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان  آيين 18بوده (م 
 تبر است. فروش با سند عادي، به لحاظ حقوقي، مع ها، پيش ق.پ.ف.س) البته مطابق رويه عملي دادگاه 23(م 
 پنجم رنامهب انونق 99شود، زيرا مطابق بند ب ماده  ، تشريفاتي محسوب مي»هاي بورسي شركت«با وجود اين، معامالت سهام  -  3

ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با  معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان [بورس]، فقط در بورس: «توسعه
پذير بوده و معامله اوراق بهادار مذكور، بدون رعايت ترتيبات فوق،  هر يك از آنها، حسب مورد امكانرعايت مقررات معامالتي 

 ».فاقد اعتبار است
نقل و انتقال خودرو، به موجب سند رسمي انجام : «)8/12/1389(قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي  29طبق ماده  -4

هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات  شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از مي
ت مالك، راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هوي

بخشنامه شماره ؛ مطابق »عوق و تعويض پالك به نام مالك جديد مراجعه نمايندها و ديون م پرداخت جريمه
، واحدهاي قضايي و ادارات اجراي ثبت، بايد اسناد معامالت رئيس قوه قضاييه21/12/1395مورخ  100/69006/9000

خودرو كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان مالك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار دهند؛ با وجود 
قانون رسيدگي  29نامه اجرايي ماده  آيين 1(بند ب ماده شود  سبز خودرو شناسايي مياين، بعضاً در عمل، مالك بر اساس برگ 

راهور پليس از سوي دادگاه خطاب به  دستورو حتي توقيف و بازداشت خودرو هم با ارسال  )18/6/1391به تخلفات 
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است، نه شرط لزوم؛ فايده عملي تشخيص ايـن   (وقوع يا تحقق)» شرط صحت«. قبض در عقود عيني 22
موضوع از يك سو در تأثير حجر و فوت متعاقدين بر روي  صـحت عقـد اسـت و از سـوي ديگـر در      

صحت باشد، تا قبـل از تحقـق قـبض،    تعيين مالكيت منافع منفصله؛ به اين معناكه اگر قبض شرط 
دهنده است، درحاليكه اگر قبض شرط لزوم باشد به محض ايجـاب و   منافع منفصله، متعلق به انتقال

  ق.م).830(ر.ك.مگيرنده خواهد بود  قبول، عقد واقع شده و منافع آن نيز متعلق به انتقال
، محصور بوده و 1و عقود عيني و تشريفاتي ق.م) 191(مستفاد از صدر ماده .  اصل بر رضايي بودن عقود است، 23

  جنبه استثنائي دارند. 
  فايده تقسيم بندي فوق، تشخيص زمان وقوع عقد و آثار مترتب بر آن است.  .24
تنظـيم سـند رسـمي    قانون ثبـت،   48و  47، 22. به اعتقاد برخي از حقوقدانان، به استناد مواد 25

نظـر   ،با وجود اين)؛ 37)، ص 23(كاتوزيان (بقه ثبتي است شرط صحت معامله راجع به امالك با سا
اين اسـت كـه معـامالت راجـع بـه       2و رويه قضايي) 42)، ص22و صفايي ( 118)، ص26(شهيدي (غالب 

  .، همين كتاب)339ماده  5(ر.ك به ش  امالك با سند عادي نيز صحيح است
عقـد نـوع    فوري و عقد مسـتمر؛  : عقددر تحقق مورد عقد» نقش زمان«تقسيم عقد، به لحاظ . 26

پذيرد، مثل عقد بيع؛ ولي عقد نوع دوم، عقدي است كـه   اول، عقدي است كه به يك باره صورت مي
  گيرد. مثل عقد اجاره و نكاح. در طول زمان به تدريج صورت ميمورد عقد در آن 

  نكته است: 3فايده تقسيم فوق در  . 27
اما در عقد مسـتمر   ق.م) 425(م ل از قبض ممكن است ايجاد خيار عيب در عقد فوري تنها قب •

    ق.م)؛ 480(م حتي بعد از قبض نيز اين حق وجود دارد 

                                                      
عتبر است و براساس آن، خريدار رسد كه قراردادي عادي انتقال خودرو نيز م پذيرد؛ در مجموع، چنين به نظر مي صورت مي

شود و اثبات مالكيت، قانوناً  تواند فروشنده را به تنظيم سند رسمي ملزم كند اما به عنوان سند مالكيت پذيرفته نمي مي
 محتاج تنظيم سند رسمي است.

اين معنا كه طرفين  ه؛ بلزوم رعايت تشريفات در تحقق برخي از عقود، ممكن است ناشي از حكم قانون باشد يا توافق طرفين - 1
بنابراين  ؛اعتبار است توافق شفاهي فاقد ر صورتي معتبر است كه كتبي باشد وتوانند توافق كنند كه عقود آتي في مابين آنها د مي

و ند توانند عقد تشريفاتي را تبديل به رضايي نماي توانند با توافق، عقد رضايي را تبديل به تشريفاتي نمايند ولي نمي طرفين مي
 ي و باطل است.چنين توافقي خالف قواعد امر

در صورتي كه خوانده در دادگاه به صدور «ديوانعالي كشور:  4صادره از شعبه  27/8/1326مورخ  1252طبق دادنامه شماره  -2
همچنين طبق » اردقانون ثبت اسناد، عليه خواهان مجوزي ند 48و  47سند عادي از ناحيه خود اقرار كند، استناد دادگاه به مواد 

قانون مدني  338اسالمي و طبق ماده  ديوانعالي كشور: بيع در فقه 21صادره از شعبه  21/10/70مورخ  846دادنامه شماره 
عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم، اعم از اينكه مبيع منقول و يا غير منقول باشد و مقررات قانون ثبت اسناد و امالك 

  ».باشد نداده است القوانين مي قد بيع يا تخصيصي نسبت به مقررات قانون مدني كه امتغييري در ماهيت ع
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(مواد انفساخ عقد مستمر به واسطه از بين رفتن موضوع آن حتي پس از تسليم نيز ممكن است  •
  ق.م)؛ 496و  481

در اثـر حـوادث    دات طـرفين تجديد نظر در عقود مستمر به جهت بر هم خوردن تعادل ميان تعه •
قانون روابط موجر و مستاجر سال  4االجاره در ماده  ، كه نمونه آن پيش بيني تعديل مالناگهاني
  است.  1356

شود كه  عقد محقق به عقدي گفته ميعقد محقق و احتمالي؛  عقد معوض، بر دو قسم است:. 28
قد، نسـبت بـه حـدود تعهـدات و     در آن عوضين، محقق و معلوم است و طرفين از حين انعقاد ع

نفع و زيان ناشـي از عقـد    ، (يا بختكي)،اما در عقد احتمالي (بيع)آگاهند، مانند  منافع خود، كامالً
  .اتفاقي است و در حين عقد قابل ارزيابي نيست، مانند عقد بيمه منوط به امري احتمالي و

اسـت؛ يعنـي هـر عقـد     » وجـه عموم و خصـوص مـن   «. رابطه عقد احتمالي با عقد مسامحه اي 29
و هر عقد مسامحه اي هم لزوماً يك عقـد   (مانند بيمه)احتمالي لزوماً يك عقد مسامحه اي نيست 

البته از آنجا كه جز در موارد نادر، هر عقد احتمالي خـود يـك عقـد     (مانند نكاح).احتمالي نيست 
  غبن راه ندارد.شود، در عقود احتمالي نيز اصوالً خيار  اي نيز محسوب مي مسامحه

  .ق.م) 655و  654(ر.ك. ماده . عقد احتمالي يا شانسي اصوالً باطل و استثنائاً صحيح است 30
 و نفـوذش  ، عقدي اسـت كـه وجـود   مستقلعقد : بر دو قسم است »تبعيت«عقد به لحاظ . 31

كـه اصـالت نداشـته و     تبعيبرخالف عقد  ،قائم به خويش است و به عقد ديگري وابسته نيست
شـوند   عقودي كه جهـت تضـمين منعقـد مـي    وجود عقد ديگر است. مثل  آن تابع و نفوذ ودوج

شـوند   مانند عقد رهن، ضمان، حواله و كفالت؛ يا عقودي كه بصورت شرط ضمن عقد انشاء مـي 
شـوند ماننـد    مانند وكالت ضمن عقد نكاح يا قراردادهايي كه پيرو يك قرارداد اصلي بسـته مـي  

لي با پيمانكاران فرعي كه پيـرو قـرارداد كارفرمـا و پيمانكـار اصـلي منعقـد       قرارداد پيمانكار اص
  ).102-100)، صص 11(كاتوزيان (شود  مي

. در عقـد  اي و مسـامحه  اي مغابنـه عقـد   :»انگيزه و هدف متعاقدين«تقسيم عقد به لحاظ . 32
ـ    كنند تا با بهره ، طرفين تالش مياي مغابنه زنـي، سـود    هگيري از كياست و هـوش و قـدرت چان

. مانند 1گويند بيشتري نصيب خود كنند، به همين دليل به آن عقد مكايسه و يا مماكسه نيز مي
صـلح   ،هبـه  ،مثـل جعالـه  باشـد   پوشـي مـي   ، مبتني بر گذشت و چشماي اما عقد مسامحه 2بيع

   .ضمان صلح محاباتي و ،بالعوض
                                                      

 .)128)، ص11(كاتوزيان (استفاده شود » معامله«از » مغابنه«اند كه به جاي واژه  برخي از حقوقدانان پيشنهاد كرده -1
توان اثر اين توافق را در احكام  بوده باشد، نمياي است ولي چنانچه بناي دو طرف بر تسامح  اگرچه عقد بيع نوعاً مغابنه -2

)، 11(كاتوزيان(حاكم بر قرارداد ناديده گرفت. بنابراين در خريد تابلوي نقاشي با هدف كمك به خيريه، خيار غبن راه ندارد 
 .)265)، ص 1؛ ن.خ: لنگرودي (132ص 
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اي علـم اجمـالي    ست، اما در عقود مسامحهاي، علم تفصيلي به مورد معامله الزم ا . در عقد مغابنه33
اي،  اي اصـوالً خيـار غـبن و در عقـد مغابنـه      همچنين در عقـد مسـامحه   ق.م)؛ 216(مكافي است 

  ق.م). 401و  761(مواد  العمر يا بلند مدت وجود ندارد خيارشرط مادام
ضـين بهـم   . معامله محاباتي، صلح معوضي است كه عمداً تساوي عرفي ارزش اقتصـادي بـين عو  34

  خورده باشد.
تا  232(م عقدي كه در ضمن آن شرطي درج شده است  »:وجود شرط«تقسيم عقد به لحاظ . 35

  ).ق.م341(م. را مشروط و در غير اين صورت آن را مطلق گويند  ق.م.) 246
قائم مقام  متعاملين و«، عقدي است كه آثار آن فقط متوجه : عقد فرديعقود فردي و جمعي. 36

، عالوه بر متعاملين، كساني را كه در انعقـاد  استثنائاً (گروهي) ست. لكن عقد جمعيا آنها» قانوني
و  479(مكند. ماننـد قـرارداد ارفـاقي     اند را نيز در برگرفته و جمع را ملزم مي عقد دخالت نداشته

  ).ق.م 62(م  و عقد وقف پيمان دسته جمعي كار ق.ت)،489
اثيرگذاري عقد ارفاقي بر اشخاص ثالث را استثنائي بر اصل نسـبي  . اگر چه برخي از حقوقدانان ت37

اند، اما واقعيت اين است كه تسري اثر قرارداد ارفاقي به كساني كـه آن را   بودن قراردادها دانسته
؛ چنانكه ازدواج موجب ايجاد حرمـت بـين   از اجراي قانون است، نه قرارداد اند ناشي نكرده امضاء

اي آن را اسـتثناء اصـل نسـبي     شود و هيچ نويسنده هاي طرفين مي خانوادههر يك از زوجين با 
  ).39)، ص23(كاتوزيان ( است قلمداد نكرده

عقود مبتني بر مذاكره قبلي يا تراضي آزادانه و : »آزادي در چانه زني«تقسيم عقد به لحاظ . 38
 ته و شـرايط عقـد را تعيـين   در مقابل، عقود الحاقي. در نوع اول، طرفين آزادانه به مذاكره پرداخ

كنند، اما در نوع دوم، چون يكي از طرفين در موضع برتر قرار دارد، محتواي عقـد را از قبـل    مي
حـق  طرف ديگر بدون آنكـه بتوانـد در آن تغييـري ايجـاد كنـد، صـرفاً بـه آن مل        تعيين كرده و

  شود. مانند قراردادهاي بانكي. مي
گـاه   هاي احتمالي مداخله كـرده و  ار براي جلوگيري از سوء استفادهدر قراردادهاي الحاقي، قانونگذ. 39

قانون دريايي كه طبـق آن   54م  8كند. مانند بند  جا مي تر جابه كفه ترازو را به نفع شخص ضعيف
  ، باطل است.ريباربمتصدي مسئوليت يا تحديد شرط عدم 

قي خاصي تبديل شـوند كـه   . دخالت دولت سبب شده تا برخي از روابط حقوقي به وضعيت حقو40
طرفين فقط حق دارند خود را در آن وضع قرار دهند، به اين عقود به جهت دخالت دولت، عقود 

حقـوقي شـرطي گفتـه    عمـل   ،ارشادي و به اين جهت كه انعقاد آن شرط اجـراي قـانون اسـت   
  .)33، ص. )23(كاتوزيان (  شود مثل نكاح مي

شوند، بنابر مصالحي،  دانه آن را منعقد كرده يا بدان ملحق مي. در مقابل عقود مذكور كه طرفين آزا41
كند و انعقاد عقد  قانونگذار اشخاص را ملزم به برقرارساختن روابط حقوقي خاصي ميان يكديگر مي

قـرارداد بيمـه، طبـق قـانون     انعقاد ، مانند الزام به (عقود تحميلي)سازد  آور مي در اين خصوص را الزام
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 1395مصوب  ات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليهخساربيمه اجباري 
؛ بنابراين در مقام اجراي اين عقـود، دادرس  1356 اجاره ق قانونيا تمديد اجباري قرارداد اجاره طب

  ).112)، ص11(كاتوزيان (است، نه پيرو مقصود واقعي دو طرف » قانونگذار«مجري نظر 
در معاوضات هر  .عقد معاوضات و مشاركات :»منافع و سود متعاقدين«به لحاظ عقدتقسيم . 42

در حـالي كـه در    (ماننـد اجـاره)  يك از طرفين به صورت فردي در پي كسب بيشترين سود است 
كنند تا بيشترين نفع جمعي و مشترك حاصـل گـردد    مشاركات متعاقدين به يكديگر كمك مي

  (مانند مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت).
  .(مدني)تجاري و غير ق.ت.) 2(ماده : قراردادهاي تجاري »ماهيت عمل«تقسيم عقد از لحاظ . 43

 الزمعقد :  185 ماده
عقد الزم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشـد مگـر در   

  موارد معينه.
  شود. به عقد الزم و جايز تقسيم مي» دوام و نحوه انحالل«. عقد از لحاظ 1
  ل بر الزم بودن عقد است و عقد جايز نياز به تصريح قانونگذار دارد.اص .2
  شود: عقد الزم به چند صورت منحل مي .3

  ارادي -1
(ماده كه استثناء محسوب شده و محتاج نص است  (خيار يا حق رجوع)» اراده يكجانبه« -1-1  

  ).ق.م 457
حسوب شده و جز در مواردي كـه منـع   كه قاعده عمومي م (اقاله يا تفاسخ)اراده دو جانبه  - 1- 2  

  توانند آن را منحل نمايند. اند مي را منعقد كرده همان دو اراده كه عقد (مانند نكاح) شده است
، مانند فوت يكي از متعاقدين كه شخصيت او علت عمده عقـد بـوده اسـت    (قهري)غيرارادي  -2

  ).ق.م 497ماده  (قسمت اخيرگردد  كه در اين صورت عقد منفسخ مي(مانند نكاح) 
زيـرا  گيـرد،   انفسـاخ را در بـر نمـي   تفاسـخ و  و  1)396(ماده است » فسخ«، »موارد معينه«. منظور از 4

ارادي «استثنا و مستثني منه بايـد از يـك جـنس باشـند و صـدر مـاده از عـدم امكـان انحـالل          
  است.گويد و حال آنكه تفاسخ امري دو جانبه و انفساخ امري قهري  سخن مي» يكجانبه

  . قولنامه، عقد عهدي الزم است. 5
حق رجوع و عدول از آن را ندارد مانند فسخ عقـد يـا تنفيـذ يـا رد      ،. ايقاع الزم آن است كه موقع6

تواند از آن رجوع كنـد ماننـد    معامله فضولي يا ابراء و در مقابل ايقاع جايز آن است كه موقع مي
  ).ق.م 120(م اذن 

                                                      
هب تلقي كنيم، حق رجوع نيز در كنار خيارات چنانچه حبس مطلق و هبه را، عقد الزم با حق رجوع براي حابس و وا -1

 تلقي خواهد شد.» موارد معينه«از مصاديق عبارت 
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 عقد جايز :  186 ماده
  است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند.عقد جايز آن 

  : ند ازا ، عقود جايز عبارت2و1. طبق قانون مدني1
  ؛)44، ماده 2ق.م. و اعتقاد برخي حقوقدانان، ر.ك.ش  44(طبق ظاهر ماده حبس مطلق  •
  ق.م)؛ 550(ممضاربه  •
  ؛ق.م) 565(مجعاله •
  ق.م)؛ 611(موديعه  •
  ق.م)؛ 638(معاريه •
  ق.م)؛  678(موكالت  •
  ؛)803، ماده 1ق.م. و اعتقاد برخي حقوقدانان، ر.ك.ش  803(طبق ظاهر ماده هبه  •
  ق.م). 830و  829(م وصيت تمليكي  •
  ق.م). 1035(وعده نكاح)(م نامزدي  •

 ،تجزء ماهيت آن نيست و حق فسخ قرارداد، قابل اسقاط اسـ عدم قابليت فسخِ عقد جايز،  . اصوال2ً
 يـا  ق.م) 1035(ممگر در مواردي كه جواز عقد با نظم عمومي در ارتباط اسـت. مثـل وعـده نكـاح     

  ق.م). 838(م  رجوع از وصيت
تعارضي ندارد، چرا كه اسقاط حق فسـخ، سـلب   ق.م.  959. اسقاط حق فسخ در عقد جايز با ماده 3

  صورت كلي است.  حق به صورت جزئي است و آنچه در ماده اخير ممنوع شده، سلب حق به
  ن عقد جايز را غيرقابل فسخ نمود:توا . به طرق زير مي4

  ق.م)؛760(مانعقاد عقد در قالب عقد صلح  • 
  ق.م)؛ 679(وحدت مالك از ماده درج شرط عدم قابليت فسخ يا گنجاندن خود عقد جايز ضمن عقد الزم  • 
  العزل).(مثل وكالت ب درج شرط عدم قابليت فسخ ضمن خود عقد جايز•  

                                                      
العمل كاري و حمل و نقل (تجاري)، در موارد  قانون تجارت، داللي، حق 378و  358و  335با توجه به اينكه طبق مواد  -1

شوند؛ با وجود اين به نظر  د نيز جايز محسوب ميسكوت قانون تجارت، تابع مقررات عقد وكالت است، بنابراين اين عقو
محسوب شود به ويژه » عقد الزم«رسد كه ارجح آن است كه حمل و نقل تجاري با توجه به عرف حاكم بر تجارت،  مي

ق.م.)؛ شايان ذكر است كه حمل و نقل تابع قانوني مدني، اجاره  225و  220اينكه عرف بر قانون تكميلي مقدم است (م 
 محسوب شده و عقد الزم است. اشخاص

هاي تجاري، اصوالً با اراده يكي از شركا به تنهايي قابل انحالل نيستند مگر در موارد خاص (شركت تضامني  شركت -2
ها  ق.ت) كه در موارد اخير اين شركت 189ق.ت) و شركت مختلط غيرسهامي (م  161و شركت نسبي (م  136(بند د ماده 

 اء قابل انحالل هستند مگر اينكه در اساسنامه اين حق از شركا سلب شده باشد. از جانب هر يك از شرك
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كند، بلكه فقط عقد جـايز از   . با گنجاندن وكالت در ذيل عقد الزم، ماهيت عقد وكالت، تغيير نمي5
توانند هـر وقـت    كند، به اين معنا كه ديگر هيچ يك از طرفين نمي آن عقد الزم، كسب لزوم مي
نان با فـوت  همچبه مانند ساير عقود اذني، ولي عقد وكالت فوق، «، 1بخواهند عقد را فسخ كنند

ق.م 954(م. » شود منفسخ مي (اگر رشد شرط باشد)فَه يا جنون يا س.(  
قانون مدني، بيانگر يك تعارض مبنايي در قانون مدني است، يعني در حالي كـه   679و  10. مواد 6

ق.م الـزام آور   679دانـد، مـاده    مي» اصل حاكميت اراده«ق.م لزوم قرارداد را ناشي از  10ماده 
داند. نتيجه اينكه، اگر قائل  افق را ناشي از قرار گرفتن آن در قالب هاي معين قانوني ميبودن تو

ق.م باشيم ، گنجاندن شرط عدم قابليت فسخ ضمن خـود عقـد جـايز هـم      10به حكومت ماده 
قانون مدني باشيم، شرط عدم قابليت فسخ  679كند. اما اگر قائل به حكومت ماده  افاده لزوم مي

خود عقد جايز، اثري نداشته و با وجود شرط، باز هم عقد قابـل فسـخ اسـت. ظـاهر     عقد، ضمن 
كنـد زيـرا    شك، نظر اول را تاييد مـي  ق.م مؤيد نظر اخير است، اما منطق حقوقي بي 679ماده 

بـه   مـابين خـود،   خواهند عقد را فـي  آنچه اصالت دارد، خواست و اراده طرفين عقد است كه مي
را بايد ناظر به مورد غالب دانست كـه عمومـاً    679آورند؛ بنابراين ماده  صورت غير قابل فسخ در

شود و  براي اسقاط حق عزل از شيوه درج وكالت يا عدم عزل وكيل ضمن عقد الزم استفاده مي
  آوري شرط عدم عزل ذيل خود عقد وكالت نيست. اين امر نافي الزام

  ق.م).830(مگردد  مي» الزم«له  وسط موصيكه با قبض آن ت» جايز«. وصيت تمليكي، عقدي است 7
  . تقسيم عقود به الزم و جايز از دو جهت مفيد است:8

  ق.م؛ 186و 185بررسي امكان فسخ قرارداد، مطابق مواد  • 
شـود و   برخالف عقد الزم، بـه مـوت و جنـون يكـي از طـرفين منفسـخ مـي       غالباً عقد جايز •  

  ق.م). 954(طبق ظاهر ماده است  در مواردي كه رشد معتبر سفَههمچنين به 
و تفاسخ يـا اقالـه عبـارت    ق.م)  186(م فسخ عبارت است از انحالل عقد به اراده يكي از طرفين آن . 9

بـه   ،و انفساخ عبارت اسـت از انحـالل عقـد    ق.م)283(ماست از توافق طرفين عقد در انحالل آن 
  ق.م). 954(م بدون نياز به اعالم ارادهخودي خود و 

فَه به فرضِ جايز بودن هبه، اين عقد برخالف ساير عقود جايز، به فـوت، جنـون يـا    . 10 يكـي از   سـ
اسـت. در حاليكـه   » قحـ «زيرا هبه موجد  ق.م) 805(مستفاد از ماده شود  طرفين عقد منفسخ نمي

ـ  اباحه هستند براي اداره يا تصرفمنشاء  ،2ساير عقود جايز ا اموال يا منشاء اباحه در انتفاع، كه ب
  رود. از بين رفتن منشا و منبع، اباحه هم به تبع آن از بين مي

                                                      
) بنابراين اگر 244تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند (م در صورتي كه شرط به سود يكي از طرفين باشد مشروط له مي -1

 ا دهد ولي زوج حق عزل زوجه را ندارد.تواند استعف زوج در ضمن عقد نكاح، زوجه را وكيل در طالق نموده باشد، زوجه مي
 رود. وصيت نيز موجد حق است و با فوت و حجر از بين نمي -2
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(مستفاد توان شرط كرد كه عقد جايز بعد از فوت هم باقي مانده و منفسخ نشـود   االصول مي . علي11
  ق.م). 777از ماده 

 نيست؛ به عبـارت ديگـر،   تعهدات ناشي از آن عقد. جايز بودن عقد به معناي الزم االتباع نبودن 12
ايجاد تعهد الزم باشد يا جايز؛ بنابراين مادامي كـه   سببِ تعهد، هميشه الزام آور است، خواه عقد

  . )ق.م 219(م عقد جايز منحل نشده است تعهدات حاصل از آن الزم الرعايه است 
 

  عقود دو وجهي:  187 ماده
  عقد ممكن است نسبت به يك طرف الزم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.

گاه قرارداد تنها براي يك طرف ايجاد حق نمايد، قرارداد نسبت به او جـايز و نسـبت بـه    هر غالباً.  1
و  ق.م.) 787(م. ، رهـن  ق.م.) 746مـاده   4و بنـد   734(م.؛ مانند كفالـت  1طرف ديگر الزم خواهد بود

  2ضمان ضم ذمه به ذمه.
ي او است، نه به اين معنا كه . منظور از جايز بودن عقد نسبت به يك طرف، قابل فسخ بودن عقد از سو2

تواند، عقد رهن را فسخ كنـد   عقد به واسطه فوت يا حجر او منفسخ شود. به عنوان مثال، مرتهن مي
  ولي فوت او، موجب انفساخ عقد نيست. 

 عقد خياري:  188 ماده
  عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. 

  باشد.  شده آن شرط خيار قد الزمي است كه در. عقد خياري، ع1
  از خيار، اختيار و حق فسخ معامله است.  . منظور2
  از مصايق عقد خياري است.ق.م)  458(م . بيع شرط3

                                                      
اي با زوال خود  البته امكان اسقاط حق موضوع قرارداد را نبايد با فسخ قرارداد اشتباه نمود زيرا امكان اسقاط حق مالزمه -1

 244د از حق خويش صرفنظر كند و اسقاط حق يك اصل است (م توان عقد ندارد به ويژه آنكه اصوالً هر صاحب حقي مي
شود. چنانكه اگر در عقد موجد حق  ق.م). در حاليكه فسخ قرارداد، جز در موارد خاص، ممكن نيست و استثنا محسوب مي

و شرط اي با زوال عقد  انتفاع شرط عوض شده باشد و صاحب حق انتفاع، حق خويش را اسقاط نمايد، اسقاط حق، مالزمه
 عوض ندارد.

الزم و غيرقابل فسخ است اما در قراردادهاي كار  (اعم از كارفرما و كارگر)قرارداد كار موقت، براي هر دو طرف قرارداد  -2
قانون  21ماده » و«؛ به عبارت ديگر، بند قانون كار) 21ماده » و«(بند تواند، با رعايت قانون كار، استعفا دهد  دائم، كارگر مي

را از طرق خاتمه قرارداد كار دانسته است، ناظر به قرارداد دائم است و در قراردادهاي موقت، » استعفاي كارگر« كار كه
استعفا بايد از سوي كارفرما پذيرش شود تا قرارداد كار منحل گردد؛ بنابراين قرارداد كار موقت، الزم و قرارداد كار دائم 

 جايز است.نسبت به كارفرما الزم و نسبت به كارگر، 
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عقدي كه در آن خيـار عيـب يـا غـبن يـا ... باشـد، عقـد خيـاري محسـوب          خالف ظاهر ماده، بر. 4
نه قرارداد؛ در واقـع، حـق فسـخ در    ق.م)،   396(ماست شود، زيرا منبع ايجاد اين خيار، قانون  نمي

  و تحقق آن شرط ديگري نياز ندارد. است» طرفين توافق«عقد خياري، مستند به 

  قعقد منجز و معلَّ:  189 ماده
عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشـد و اال معلـق   

  خواهد بود.
ن عقد به دشود؛ وابسته كر م ميز تقسيمنج و (وابسته) قبه معلََّ »ء عقدكيفيت انشا« . عقد از لحاظ1

امر احتمالي ديگر را تعليق و به آن امر احتمالي كه عقد به آن وابسته و معلّق شده است، معلّـق  
امر احتمـالي   شود؛ به عبارت ديگر تعليق به معني وابسته و منوط كردن امري به عليه گفته مي

  ).65)، ص26(شهيدي (ه معني قطعي كردن امري است ب تنجيزديگر و 
آن را موقـوف بـه امـر     ولي تأثيردارند،  .  در عقد معلق، طرفين اراده خود را به طور منجز بيان مي2

كنند تا پس از وقوع شرط تحقق پيدا كند. به عبارت ديگر عقد معلق در مرحله انشاء  ديگري مي
است كه در اين گونه قراردادهـا، منـوط بـه امـر      تأثير عقد و ساير عقود تفاوتي ندارد و توافق با
  شود. مي احتمالي

 ؛كـه باطـل اسـت    ابسته كردن تشكيل و ايجاد معاملهتعليق در انشاء يعني و -1 اقسام تعليق:.  3
2- تعليـق   -3؛يعني وابسته كردن وجود و تحقق ماهيت عقد كه صحيح اسـت  ءنشاتعليق در م

فعل ايجاد  كه صحيح است؛ به عبارت ديگر انشاء،دن اثر عقد به امر ديگر در اثر يعني وابسته كر
(شهيدي ، محصول انشاء است و اثر عقد، نتيجه منشاء است (ماهيت عقد)كردن عقد است و منشاء 

)؛ 56)، ص11(كاتوزيـان ( دانند؛  البته برخي از حقوقدانان منشاء و اثر عقد را مترادف مي )؛66)، ص26(
صـحيح   (خواه به معناي ماهيت عقد يا اثـر عقـد)  تعليق در انشاء باطل و تعليق در منشاء در هر حال، 

دانند، عقدي است كه انشـاء، در آن   كه مشهور فقهاي اماميه آن را باطل مياست و عقد معلقي 
  باشد.  معلق شده 

شود و در مقابـل،   . چنانچه منظور طرفين، تعليق در انشاء باشد، معموالً از زمان آينده استفاده مي4
شود؛ به عنوان  چنانچه منظور طرفين، تعليق در منشاء باشد، معموالً از زمان گذشته استفاده مي

ماه از شـهرداري   6اگر ظرف » خرم مي«نمونه اگر خريدار بگويد: ملك تو را پانصد ميليون تومان
يقـي، تعليـق در   ؛ چنـين تعل  »قبـول اسـت  «ي و مالك ملك نيز بگويد مايجواز ساخت دريافت ن

اگـر  » خريـدم «شود اما اگر خريدار بگويد: ملك تو را پانصـد ميليـون تومـان     انشاء محسوب مي
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، »قبـول اسـت  «ي و مالك ملـك نيـز بگويـد    از شهرداري جواز ساخت دريافت نمايماه  6ظرف 
  .)69)، ص26(شهيدي (1،2شود چنين تعليقي، تعليق در منشاء محسوب مي

ؤجل متفاوت است، زيرا در عقد نخست، قبل از وقوع شرط، تعهـد بـه وجـود    . عقد معلق با عقد م5
آيد و فقط اجرا و مطالبه دين  ولي در عقد مؤجل، اثر آن به طور كامل به وجود مي ؛نيامده است
  ).24)، ص23(كاتوزيان (افتد  تاخير ميبه  (اجل)تا سر رسيد 

ثر عقد مشروط منوط به تحقق شـرط نيسـت ثانيـاً    . عقد معلق با عقد مشروط متفاوت است، زيرا اوالً ا6
عقد معلق، شرط جزء اركان عقد است؛ شرط در عقد مشروط جنبه تبعي و فرعي دارد در حاليكه در 

بوده اسـت  ) به معناي خاص (شرط ضمن عقدتشخيص اينكه منظور انشاء كننده از شرط، شرط تقييدي 
ژه اهميت شرط در نظر طرفين اسـتنباط گـردد زيـرا    بايد از اوضاع و احوال و به وي ،يا شرط تعليقي

اصوالً اهميت شروط تعليقي بيش از شروط تقييدي است؛ برخي از حقوقدانان نيز معيار لفظي ارائـه  
و براي مفهوم شرط از عبـارت  » اگر«اند؛ بدين توضيح كه براي ارائه مفهوم تعليق معموالً از واژه  داده

ظرف يكسال » اگر«ام را فروختم،  خانه«. به عنوان مثال در عبارت شود استفاده مي» به شرط اينكه«
مفهوم جمله اين است كه تمليك خانه متوقف بر ساختن خانـه اسـت و تـا    ». براي من خانه بسازي

ظـرف    »به شـرط اينكـه  «ام را فروختم خانه«گيرد اما در عبارت  قبل از ساخت، تمليكي صورت نمي

                                                      
اگر چه تفكيك در انشاء و منشاء و اثر عقد حكايت از دقت فقها و حقوقدانان دارد اما عرف تفاوت اين امور و علّت  -1

انجامد؛  هاي فوق گاه تنها به پيچيده شدن يك موضوع ساده مي كند و تفكيك بطالن يكي و صحت ديگري را درك نمي
اند چه اقتضا دارد. در عقد منجز،  اند و سببي را كه ساخته يد دو طرف چه خواستهبراي تشخيص عقد معلّق از منجز، بايد د

كنند و اين آثار حقوقي نيز  قصد مشترك آنان ايجاد فوري اثر عقد است. يعني از ابتدا نقل مالكيت يا ايجاد تعهد را انشاء مي
طور  خواهند به فاوتي با عقود منجز ندارد، طرفين نميآيد. ولي، در عقد معلّق، با آنكه مقصود نهايي ت با انشاء به وجود مي

اي بين خود ايجاد كنند كه در صورت وقوع شرط، منجر به نقل  مستقيم اثر عادي عقد را انشاء كنند، بلكه مايلند رابطه
ست كه گيرد، وجود اين رابطه مقدماتي ا مالكيت يا ايجاد تعهد شود، پس آنچه به طور مستقيم موضوع انشاء قرار مي

 .)56)، ص11(كاتوزيان ( شود بيدرنگ نيز محقق مي
عليه نيز  مضافاً بر اينكه در مثال اول (تعليق در انشاء) اگر چه قصد طرفين بر وقوع بيع داللت ندارد و تحقق معلق -2

اه جواز م 6توان آن را تعهد به بيع محسوب نمود به اين معنا كه اگر مالك ظرف  شود لكن مي موجب تشكيل بيع نمي
توان  ساخت دريافت نمايد، پيشنهاد دهنده متعهد به خريد به قيمت پانصد ميليون تومان است و در صورت استنكاف مي

بنابراين اگر چه تعليق در انشاء بيع به فرض تحقق معلّق عليه نيز  )76)، ص26(شهيدي (وي را الزام به اجراي تعهد نمود 
توان آن را تعهد به بيع محسوب نمود؛ به  ه از قصد مشترك طرفين احراز شود ميشود اما چنانچ موجب تشكيل بيع نمي

عبارت ديگر واژه بطالن به اين معني نيست كه ابراز اراده شارط هيچ اثري ندارد بلكه منظور از بطالن تعليق در انشاء بيع 
شود زيرا شخص در زمان ابراز  حقق نمياين است كه هنوز بيعي انشاء نشده و حتي در فرض وقوع معلّق عليه نيز بيعي م

بيع را نداشته است ولي اين امر مانع از اين نيست كه ابراز اراده شخص را وعده انشاء بيع يا به عبارت  اراده، قصد انشاء 
  دهد. مي  »قول خريد«آيد كه شخص  ديگر تعهد به بيع تلقي نمائيم. چنانكه از ظاهر مثال هم چنين بر مي
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محقـق شـده اسـت و در مقابـل      جمله اين است كه تمليـك مفهوم  ».يكسال براي من خانه بسازي
عليرغم مفيد رسد  خريدار نيز متعهد است كه مبادرت به ساخت خانه نمايد؛ با وجود اين به نظر مي

مالك لفظي ارائه شده چندان قاطع نيست و معمـوالً وقتـي انشـاء كننـده     بودن قراين مطرح شده، 
گذارد حاكي از اهميت شرط براي وي و ظهور در  آن قيد و شرط مي بالفاصله بعد از انشاء عقد براي

است و اينكه » قصد مشترك«تعليق دارد مگر خالف آن استنباط شود؛ به هر حال آنچه مالك است 
  اند تحقق تأثير عقد را منوط به تحقق شرط كنند يا خير. خواسته ها مي آيا آن

را عقد احتمالي، عقد معوضي است كه وجود يا حدود . عقد معلق با عقد احتمالي متفاوت است، زي7
ماننـد عقـد   باشـد   اي است كه زمان تحقق آن نامعلوم مـي  تعهد يكي از طرفين وابسته به واقعه

در حاليكه گر به پرداخت خسارت منوط به تحقق حادثه زيانبار است.  بيمه كه در آن، تعهد بيمه
  اي است كه زمان آن نامعلوم اسـت مضـافاً   ه واقعهدر عقد معلق، كل آثار مترتب بر عقد، منوط ب

گردد، در حالي كه شـرط   بر اينكه احتمالي بودن عقد احتمالي، به ذات و ماهيت اين عقد بر مي
  توان از آن صرف نظر كرد. تعليق آثار عقد، امري عارضي است كه مي

  : اند از داليل صحت عقد معلق عبارت .8
   ق.م)؛189(مي در كنار ساير عقود ذكر عقد معلق در قانون مدن •
ق.م اصل بر صـحت معاملـه اسـت، مگـر     223و ماده  (اصل آزادي قراردادها)ق.م 10طبق ماده   •

  مقام شك بايد به اصل رجوع كرد؛  نتيجه در آنكه فساد آن معلوم باشد، در
بايـد آن را  جنبه استثنائي داشـته و   ق.م)1068(مو نكاح  ق.م)699(مبطالن عقد معلق در ضمان  •

  ؛(منع قياس استثناء) نمود و از تسري آن به ساير موارد خودداري كرد تفسير محدودبه صورت 
  است نه انشاء؛» عقد تأثيرمنشا يعني  «ق.م، معلق گشته،  189آنچه در ماده  •
ق.م و يـا مـاده    723استقراء در مواد قانوني هم مؤيد صحت عقد معلق است، از جمله مـاده   •

دارد: هرگاه معامله به شرط تعليق باشد، دالل پـس از   ؛ ماده اخير الذكر مقرر ميق.ت 350
؛ امري كه در فقه نيز سابقه داشته و برخي از فقهـا  حصول شرط، مستحق اجرت خواهد بود

  ).113)، ص28(نائيني (اند  تعليق در منشأ را بر خالف تعليق در انشاء، صحيح دانسته

دانند ولي طبق ظاهر قانون مـدني، وقـف معلـق     وقف را موجب بطالن ميتعليق در   . مشهور فقها،9
  صحيح است.

  ق.م). 1135(م صول، صحيح است مگر در موارد خاص مثل طالق معلق اال . تعليق در ايقاع هم، علي10
  . شرايط معلق عليه، عبارت است از: 11

نه گذشته يا حال، پس اگـر  ، يعني شرط تعليق بايد مربوط به آينده باشد، »نداستقبالي بو« •
خريدار، اثر عقد را معلق به برنده شدن خود در قرعه كشي بانك نموده باشد در حاليكـه او  

اسـت، عقـد، معلـق     ه يك هفته پيش برنده شده و به داليلـي از ايـن موضـوع مطلـع نشـد     
  شود؛ محسوب نمي
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نـه   باشـد، » ل الوقـوع مـ تمح«الحصول يا  مشكوك احتمالي و نامعلوم باشد يا به عبارت ديگر  •
بلكـه  اگر كسي فوت را شرط تعليق قرار دهد، عقد معلق نيست.  براين نظر،الوقوع، بنا حتمي

زيرا فوت، امري حتمي است، اما اگر فوت قبل از تاريخ معـين   1مؤجل استبه اعتقاد برخي 
  يا در شرايط خاصي، شرط شود، عقد، معلق محسوب خواهد شد؛

شرطي كه عقد بدون وجود آن هـم امكـان تحقـق داشـته باشـد، بـه        ، يعني»خارجي بودن« •
كردن تحقق اركـان اصـلي و اساسـي عقـد نـوعي تاكيـد        همين دليل، شرط صحت يا شرط

  ق.م).700(مشود  فايده است كه تعليق به معناي واقعي محسوب نمي بي
ته تقسـيم  دسـ  3. شروطي كه بروز آثار عقد معلق ممكن است منـوط بـه تحقـق آن شـود، بـه      12

  شوند:  مي
شروط اتفاقي: شروطي كه تحقق آن بستگي به اتفاق و حادثـه دارد و خـارج از اراده طـرفين     •

قرارداد خريد خارجي به تصـويب تعرفـه ترجيحـي از سـوي مرجـع      عقد است، مانند تعليق 
  ؛ صالحيتدار

ود بـر دو  شروط اختياري: شروطي كه تحقق آن در اختيار يكي از طرفين عقد است، كـه خـ   •
  نوع است:

شرط اختياري نسبي: شروطي كه عالوه بر اراده شخص نياز به انجام يك امر خـارجي   )الف 
  واريز پيش پرداخت از سوي خريدار به حساب فروشنده.به  از سوي او دارد. مثل تعليق بيع

 ب) شروط اختياري مطلق: شروطي كه تنها منوط به اراده يكـي از طـرفين عقـد اسـت. ماننـد      
  تعليق بيع بر رضايت بايع؛

اراده يكي از طرفين منوط به اراده شخص ثالث يـا وقـوع    شروط مركب: شروطي كه عالوه بر •
ين از عـ ش مـال م ورل طرفين است. مثل تعليق بيع بـه فـ  يك حادثه خارجي خارج از كنتر

  ارد. سوي فروشنده به ثالث كه عالوه بر اراده فروشنده به اراده شخص ثالث نيز بستگي د

                                                      
كند زيرا  ليق بر امر قطعي، تعليق به معناي مورد نظر در عقد معلّق نيست اما آن را تبديل به عقد موجل هم نمياگر چه تع -1

عقد موجل عقدي است كه تأثير آن محقق شده است و صرفاً اجراي قرارداد پس از اتمام مدت صورت خواهد گرفت در 
ير عقد محقق نشده است اگرچه مسلم است كه برخالف عقد معلق، حاليكه در عقدي كه معلّق به امر قطعي شده است هنوز تأث

شود ولي تسليم آن  در آينده تأثير آن محقق خواهدشد؛ به عنوان مثال در بيع موجل، خريدار به مجرد وقوع بيع، مالك مبيع مي
شود و  خريدار مالك مبيع نميگيرد در حاليكه در بيع معلّق بر امر حتمي تا قبل از وقوع معلّق عليه،  پس از مدتي صورت مي

 469گردد؛ بنابراين تعليق عقد به امر قطعي، ماهيتي ما بين عقد معلّق و موجل دارد؛ ماده  پس از تحقق معلّق عليه مالك مي
اي از امكان درج  نمونه» …شود كه بين طرفين مقرر شده است  مدت اجاره از روزي شروع مي«دارد:  قانون مدني كه مقرر مي

 شود) صحيح است. دهد كه تعليق عقد بر زمان (كه امر قطعي تلقي مي أخير در انتقال مالكيت منافع است و نشان ميشرط ت



  

 

 116 انتشارات ارشد

  :1. عقد معلق در موارد زير باطل است13
   ق.م)؛1068(مو نكاح  ق.م)699(معقد ضمان  •
تعليق عقد به شرط اختياري مطلق؛ زيرا منوط كردن تحقق اثر عقد تنها به اراده يكي از طـرفين بـا    •

  قصد انشاء منافات دارد؛ 
جهل به عوضـين شـود   وجب تعليق عقد به شرط خالف مقتضاي عقد يا شرط مجهولي كه م •

  ق.م)؛ 233(م
عقد وابسته به اين  تأثير زيرا، در عقود معلق ؛2ق.م)232(متعليق عقد به امر غير مقدور و يا نامشروع  •

به عبارت ديگر، شرط در عقد معلق جنبه اصلي دارد و از اركان عقد اسـت، در حـالي   شروط است 
و دوم آنكه اگر شروط را باطل و عقد را ) 232(م كه در عقد مشروط، شرط جنبه تبعي و فردي دارد 

  3با اراده طرفين منافات دارد. امر شود كه اين صحيح بدانيم، اثر عقد معلق فوراً محقق مي
  گويند. مي» شرط فاسخ«. تعليق در انحالل عقد نيز ممكن است كه اين اقالة معلق را در اصطالح 14
ز به اعالم ذينفع دارد، شرط فاسخ به محـض وقـوع   . برخالف شرط خيار كه براي انحالل عقد نيا15

  كند. شرط، عقد را به خودي خود منحل مي
قبل از تحقق معلّق عليه، عقد وجود نهايي خود را نيافته است و فاقد اثر اصـلي اسـت بنـابراين    . 16

، حق دارد در ملك خود هر تصرفي كه منافي حق خريـدار نباشـد انجـام دهـد.     (فروشنده)مالك 
همچنـين حتـي    ،توانند آن را در شمار ساير اموال بدهكار، توقيف كننـد  ران مالك نيز ميطلبكا

اگر خريدار متصرف مالي باشد كه به طور معلّق به او فروخته شده است فروشنده حق دارد خلع 
با وجود اين، عقد منعقد شده قبل از تحقق معلق عليه نيز، در حـدود   ؛يد او را از دادگاه بخواهد

حـق خـاص و   «اي خود داراي آثار حقوقي است به عبارت ديگر طرف عقـد معلّـق، داراي   مقتض
خريدار هيچكدام حق فسخ عقد معلّـق را ندارنـد ثانيـاً     يا است؛ بنابراين فروشنده» قابل حمايت
و اشخاص ديگر به عنوان ثالث، وارد دعوي شـود   (مالك)تواند در دعوي بين فروشنده  خريدار مي

توانـد در   رسـد رابعـاً طلبكـار مـي     حقوق ناشي از عقد معلّق اصوالً به ارث مـي  ثالثاًم) ق.ا.د. 130(م
تصفيه ورشكستگي بدهكار دخالت كرده و از اداره تصفيه بخواهد كه طلب او را تا تحقـق معلّـق   

  ).66و  65و  62 ص)، ص11قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي) (كاتوزيان ( 47(ماده عليه تأمين كند 

                                                      
) 233قانون تجارت در برخي از موارد به لزوم منجز بودن عمل حقوقي تصريح نموده است از جمله در قبولي برات (م -1

اجراي قبولي معلّق برات و صدور معلق چك را بطالن اين  ؛ منتها قانون تجارت، ضمانتق.ص.چ) 3(م و صدور چك 
 داند. اعمال نمي

 ق.م). 700(م  فايده اصوال تاثيري در صحت عقد ندارد؛ مانند تعليق عقد بر شرايط صحت تعليق عقد بر شرط بي -2

ي، باطل و بالاثر است گر در قرارداد بيمه اجباري شخص ثالث وسايل نقليه، به هر نحو درج شرط تعليق تعهدات بيمه -3
  .)1395قانون بيمه اجباري وسايل نقليه مصوب  11(ماده شود  اما بطالن شرط، سبب بطالن عقد بيمه نمي
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از  نسبت بـه منـافع   كند و عقد را . برخالف اجازه مالك در عقد فضولي كه در گذشته نيز سرايت مي17
اسـت و از  » آينـده «اثر تحقق معلق عليه، نـاظر بـه    ق.م)،258(مكند  مؤثر مي (عقد فضولي) آغاز انعقاد

قهقرايي، مگر اينكه  دارد، نه كشفي و» نقلي« گذارد؛ در واقع وقوع شرط، اثر وقوع شرط، اثر مي تاريخ
  .1خالف آن شرط شده باشد

. داليل ناقل بودن اثر معلق عليه، اين است كه اوالً معلق كردن اثر عقد در ظاهر به اين معناست كـه  18
تـأثير عقـد   را تا هنگام تحقق شرط به تأخير بيندازند، يعني از آن پس  تأثير عقداند  طرفين خواسته

حقوق طلبكار نيز با اثر قهقرايي شـرط مالزمـه نـدارد، چـون پـيش از       ؛ ثانياً، حمايت ازمحقق گردد
تحقق شرط نيز رابطه حقوقي خاصي بين طرفين وجود دارد و احترام به همين رابطه، بـراي حفـظ   

بودن است، زيـرا اصـوالً   » ناقل«؛ ثالثاً اصل بر)27ص  )،23(كاتوزيان ( حقوق احتمالي طلبكار، كافي است
  شود و كاشف بودن، امري خالف اصل است كه نياز به دليل دارد.  س از آن ايجاد مياي پ اثر هر واقعه

عليه، چند فايده عملي دارد اول اينكه منافع مال تمليك  . بحث فوق و ناقل تلقي كردن اثر معلق19
عليه، متعلق به تمليك كننده است، نه تملك كننده؛ بـه عنـوان مثـال     شده، قبل از تحقق معلق

گردوي خود را به دخترش صلح نمود اگر دختر بـا پسـرعمويش ازدواج نمايـد؛ حـال      پدري باغ
چنانچه بعد از يكسال از وقوع عقد صلح، دختر با پسرعمويش ازدواج نمايد، منافع باغ در فاصله 

؛ دوم (متصـالح) خواهد بود، نه دختر  (مصالح)متعلق به پدر  (ازدواج)عليه  وقوع صلح تا تحقق معلق
عليه است؛ به عبـارت ديگـر رابطـه مقـدماتي      قانون زمان وقوع معلق تابعِ ،ثير عقد معلقاينكه تأ

 عقـد » تأثير«شكل گرفته بين متعاقدين در حدود آثاري كه دارد تابع زمان انعقاد عقد است اما 
تـوان حـق    عليـه، نمـي   عليه است زيرا تا قبل از تحقـق معلـق    تابع زمان وقوع معلّق (وجود نهايي)

محسوب نمود؛ بنابراين اگر طبـق قـانون حـاكم در    » مكتسب حق«قدين در اين خصوص را متعا
باشد، سپس اين قانون تغيير نمايـد و در  » محل انعقاد عقد«زمان انعقاد عقد، محل تسليم كاال 

فروشـنده بايـد كـاال را طبـق       عليه، محل تسليم كاال، اقامتگاه فروشنده باشد، زمان تحقق معلق
  ، در اقامتگاه خود تسليم كند مگر اينكه صريحاً يا ضمناً شرط خالف شده باشد.قانون جديد

اگر فروشنده در عقد معلق، مبيع را قبل از وقوع معلق عليه به شخص ثالثي فروخته باشد، پس . 20
تواند معامله را قبول يـا رد   شده و خريدار اولي ميي از وقوع معلق عليه، معامله دوم، فضولي تلق

توانسته است چيزي بـيش از آنچـه كـه خـود دارد بـه خريـدار دومـي         ، زيرا فروشنده نمينمايد
، در واقـع بعـد از وقـوع معاملـه معلـق، مالكيـت       تواند معطي شيء باشـد)  (فاقد شيء نمي منتقل كند

شود و آن نقـص   شود و حق مالكيت در معامله دوم با همان نقص منتقل مي فروشنده ناقص مي

                                                      
امكان شرط خالف و كاشف بودن شرط، مستلزم ايجاد دو مالكيت در آنِ واحد نيست زيرا اگر شرط محقق شود معلوم  -1

 .)70)، ص11(كاتوزيان (خريدار مالك بوده است، نه فروشنده  گردد كه در حد فاصل عقد تا تحقق شرط، مي
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(ن.و: ، متعلـق بـه خريـدار اول خواهـد بـود      معلق عليه به وقوع بپيوندد، مبيـع اين است كه اگر 
  ).102و  101)، صص 26؛ ن.خ: شهيدي (70)، ص11كاتوزيان (

  فصل دوم: در شرائط اساسي براي صحت معامله
  شرايط صحت معامله:  190 ماده

  ط ذيل اساسي است:براي صحت هر معامله شراي
  قصد طرفين و رضاي آنها.   -1
  طرفين.  اهليت -2
  موضوع معين كه مورد معامله باشد. -3
  مشروعيت جهت معامله. -4
، متضمن شرايط عمومي كليه عقود است كه بايد در همه عقـود رعايـت شـود اعـم از     190. ماده 1

اينكه معين باشد يا نامعين؛ اما شرايط اختصاصي عقـود معـين در ذيـل مباحثـه مربوطـه و در      
 )1076(م ده است؛ مانند لزوم تعيين مدت براي عقد نكاح موقـت  هاي بعدي قانون مدني آم بخش

بنـابراين  )؛ 637(م و عاريـه  )471(م اجـاره ، )58(مقابليت بقاي مال مورد استفاده در عقـد وقـف    يا
قرار ندارد بلكه منظور از شرايط اساسـي،  » شرايط غيراساسي«در برابر » شرايط اساسي«عبارت 

  قرار دارد.  »شرايط خصوصي«ابر است كه در بر  »شرايط عمومي«
در مقام بيان شرايط عمومي و مشترك اعتبار عقود است اما همه شـرايط الزم   190. اگر چه ماده 2

را بيان نكرده است چنانكه مورد معامله، عالوه بر معين بودن، بايد ماليت داشته باشد، مقـدور و  
  ).214ماده  2(ر.ك.ش  …مشروع باشد و 

يا ترديد و مبهم بودن موضوع و يا عدم مشروعيت جهت معامله  ق.م)195(مفقدان قصد . ضمانت اجراي 3
(م. ، و ضـمانت اجـراي اكـراه    »بطـالن «و فقدان اهليت در مورد مجنون و صغير غير مميز،  ق.م)217(

  ؛ق.م) 1214و  1212(مـواد  اسـت  » عـدم نفـوذ  «و فقدان اهليت در مورد صـغير مميـز و سـفيه،    ق.م.) 203
در معناي عام بكار رفته است و هميشه در برابر واژه بطالن  190در صدر ماده » صحت«راين واژه بناب

قرار ندارد زيرا ضمانت اجراي عدم وجود شرايط، گاه بطالن و گاه عدم نفوذ است؛ بـه همـين دليـل    
 شرايط ،معامله(براي اعتبار هر نمود  استفاده مي» اعتبار«از » صحت«شايسته بود كه مقنّن به جاي واژه 

  ).126)، ص 26(شهيدي(تا هم شرط صحت و هم شرط نفوذ هر دو را شامل شود  )عمومي زير الزم است
  : ند ازا در خصوص عقود، عبارت قوانين موضوعه. انواع ضمانت اجرا در 4

اي است كه در عالم حقوق، اثري نـدارد و در حكـم عـدم اسـت؛      معامله باطل، معامله: بطالن• 
  ؛ق.م.) 218(مامله صوري مانند مع

  ؛.ق.م.)65(م.عدم نفوذ • 
  ؛ق.ت.)424(م.قابل فسخ بودن  •
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  ؛ا.ق.ت.) ل.131(م.قابل ابطال بودن • 
  )..ق.ت100ل.ا.ق.ت. و م.118و  40 (م.غير قابل استناد بودن  •

… و موجـد انتقـال مالكيـت يـا تعهـد و      عدم نفوذ مانند عقد باطل اسـت در حالت  . عقد غيرنافذ5
 با اين تفاوت كه سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است، به همين خاطر برخي عقـد باطـل را   تنيس

  .)112، ص. )7السلطنه ( عدل(اند  افذ را به بيمار تشبيه كردهبه مرده و عقد غيرن
قابليـت  چرا كه  قابل فسخ نيست.شود اما  قابل رد است كه در اينصورت باطل مي نافذ. معامله غير6

له صحيح و نافذ است و فسخ براي قطع جريان اثر عقد است در حاليكه معامله فسخ، صفت معام
  .)252(م  غيرنافذ به مانند معامله باطل اثري ندارد

، در »سـهامي «در فروش اموال غيـر منقـول شـركت    از سوي هيأت مديره . عدم رعايت اساسنامه 7
اي بـه صـحت    و خدشـه  .ت.)ل.ا.ق 118(م سـت  ني خاص ثالث با حسن نيت قابـل اسـتناد  مقابل اش

   داران مسئول خسارات وارده هستند. كند؛ اگرچه مديران در برابر سهام معامله وارد نمي

  مبحث اول: در قصد طرفين و رضاي آنها

  اصل رضايي بودن قراردادها –قصد انشاء :   191 ماده
  شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه داللت بر قصد كند. عقد محقق مي

نيست، بلكـه   1، مفهومي بسيطو برخالف حقوق فرانسه اماميه فقهاراده در قانون مدني به پيروي از  .1
در باب نكـاح مشـخص    1070ماده  متشكل از دو عنصر رضا و قصد است. اين تفكيك به خوبي در

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگـاه مكـره بعـد از زوال    «است؛ به موجب ماده اخيرالذكر: 
    ».اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه ه كند،عقد را اجاز ،هكُر

» اعـالم امـر موجـود   «و در برابر اخبار قرار دارد كه به معنـي  » ايجاد امر معدوم«انشاء به معناي . 2
اي را ايجـاد   شود زيرا اقرار معامله است؛ بنابراين اقرار به وقوع معامله، عمل حقوقي محسوب نمي

  دهد. كند بلكه  از وقوع معامله در گذشته خبر مي نمي
  ): 129)، ص 26(شهيدي (گيري اراده  . مراحل شكل3

اي  افتـد كـه مرحلـه    خطور/ ادراك/ تصور: در اين مرحله شـخص بـه فكـر انعقـاد عقـد مـي       -1  
  است؛»  غيرارادي«
كند؛  سن انعقاد عقد را بررسي ميه شخص معايب و محاسنجش/ تدبر/ انديشه: در اين مرحل -2  

ترين داعي و محـرك   شود و مهم انعقاد عقد در اين مرحله مطرح مي» داعي يا محرك يا انگيزه«
  )؛201(مشود  ناميده مي» جهت«نمايد  كه شخص را به انعقاد عقد جلب مي

                                                      
  قرار دارد.» مركب«در لغت به معني گسترده، ساده (غيرمركب) و تجزيه ناپذير است و در برابر » بسيط« -1
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ا پيـدا  اگر نتيجه ارزيابي و سنجش مثبت باشد، شخص شـوق انجـام معاملـه ر     رضا/ اشتياق: -3  
نام دارد؛ در اين مرحله شـخص تصـميم   » رضا«كند كه اين اشتياق دروني جهت انعقاد عقد  مي
گيرد كه در آينده عقد را انشاء نمايد ولي هنوز عقدي را انشاء نكرده است؛ به عبـارت ديگـر،    مي

كنـد؛ بـه همـين دليـل      رضا، برخالف قصد، جنبه خالقيت نداشته و چيزي را خلق و ايجاد نمي
  ».قصد انشاء«شود به  مي» محقق«مقرر داشته است كه عقد  191ماده 

؛ مـثال بـا   1كند كند و عقد را انشاء مي قصد: در اين مرحله شخص، تصميم خويش را اجرا مي -4  
كند؛ بنابراين قصد با رضا متفاوت بوده و رضا مبنا و  امضاي قرارداد قصد انشاء خويش را ابراز مي

  ود.ش پايه قصد محسوب مي
گيري اراده در طول هم قرار دارند و در صورتي كه يكي از اين مراحل وجود نداشته  . مراحل شكل4

باشد مرحله بعدي هم وجود نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، فقدان رضا با فقدان قصـد مالزمـه   
شود و نـه   رضا سخن گفته مي» معيوب بودن«دارد، به همين دليل است كه در مبحث اكراه، از 

  ).220ص  )،11) (كاتوزيان (200(م فقدان آن 
شـرط   (اراده ظـاهري)  عقد است و ابراز قصد انشاءو سازندة  ركن اساسي (اراده باطني) »قصد انشاء. «5

تحقق آن است؛ بنابراين ابراز اراده جنبه اثباتي ندارد بلكـه جنبـه ثبـوتي دارد يعنـي اگـر اراده      
رسـد كـه لـزوم ابـراز قصـد، بـه        ي ندارد؛ منتها به نظر ميباطني ابراز نشود، در عالم حقوق، اثر

منظور اطالع طرفين بر اراده يكديگر و همكاري اراده ايشان در ايجـاد عقـد اسـت؛ بنـابراين در     
قصـد انشـاء شـخص      شود اسـتثنائا،  جايي كه عقد توسط يك نفر و به نيابت از طرفين انشاء مي

  ).168و  167)، صص 27(لنگرودي ( )143)، ص26( (شهيدينماينده براي ايجاد عقد كافي است 
 245. در برخي از مواد قانوني، به ضرورت اعالم اراده جهت تحقق ايقاع تصريح شده اسـت (مـواد   6

 449(رد معاملـه فضـولي)،    250(اجـازه معاملـه فضـولي)،     248(اسقاط حق حاصل از شرط)، 
 1134(اسقاط حق شفعه)،  822)، (أخذ به شفعه كه منوط به پرداخت ثمن است 808(فسخ)، 
شود كه اعالم اراده در  (رجوع)؛ از استقراء در مواد اخيرالذكر چنين استنباط مي 1149(طالق)، 

؛ )163)، ص 46(كاتوزيـان( تحقق ايقاع، نقش ثبوتي دارد و تحقق ايقاع نيازمند كاشف خارجي است 
ايقاع كافي است مگـر آنكـه قـانون در    در مقابل، برخي اعتقاد دارند كه اراده باطني براي تحقق 

؛ بنا بر ايـن نظـر، در   )232و  231صص  ،)20(امامي (موارد خاصي، تصريح به لزوم كاشف نموده باشد 
مورد ايقاعاتي مانند اعراض، ابراء و حيازت مباحات، نياز به كاشف خارجي نيسـت چـون مقـنن    

  تصريح ننموده است.

                                                      
قصد انشاء، تجلي قصد نتيجه است و همواره مقرون است به عالئمي كه كاشف از آن است وگرنه قصدي كه تجلّي  -1

 ).163)، ص 1(لنگرودي (شود  ته و بروز خارجي نداشته باشد، اغراض و دواعي ناميده مينياف
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، بلكه موجد عقد است، زيرا اعالم، اخبار اسـت ولـي قصـد    .  قصد، به معناي اعالم اراده نيست7
  جنبه انشايي دارد.  

ه ابالغ اراده به طرف مقابل نيست . اصوالً براي تحقق عقد، بيان و اعالن اراده كافي است و نيازي ب8
  ))5(كاتوزيان (

دارد، نه » ريقيتط«نحوة بيان اراده، علي االصول، ، 191در انتهاي ماده » چيزي«با توجه به واژه . 9
  موضوعيت.

  . در عقد رضايي، اراده به هر نحوي ابراز شود براي تحقق عقد كافي است.10
  ق.م). 1062(م شود مگر در موارد خاص مثل نكاح  . عقد اصوالً با ايجاب و قبول كتبي هم واقع مي11
ر قـانون تجـارت   ابراز اراده از طريـق وسـايل الكترونيكـي نيـز، اصـوالً معتبـر اسـت؛ اگرچـه د        . 12

ايـن   12الكترونيكي ايران ماده صريحي در اين خصوص وجود ندارد ولي از داللـت التـزام مـاده    
  .1را استنباط نمود (Data message)» داده پيام«توان اعتبار ابراز اراده در قالب  قانون مي

اراده «از  و منظـور  كـه اظهـار نشـده اسـت     ، قصد واقعي طرفين اسـت »اراده باطني«منظور از . 13
  .شود استنباط مي (مثل متن قرارداد)است كه از ظواهر امر  اي ابراز شده ، قصد»ظاهري

  مقايسه نظريه اراده باطني با اراده ظاهري:  .14
طبق نظريه اراده باطني قاضي به هنگام تفسير بايد به قصد واقعي طرفين توجه كند و طبـق   •

  توبات؛نظريه اراده ظاهري به ظواهر الفاظ و مك
طبق نظريه اول، قاضي بايد معاني الفاظ در زمان انعقاد عقد را مالك قرار دهد اما در نظريـه   •

  ، معاني الفاظ در زمان تفسير مالك است؛دوم
  در نظريه اول، برخالف نظريه دوم، عيوب اراده و جهت معامله، نقش مؤثري در صحت عقد دارد.  •

به همـين دليـل در    ق.م)463و  191 (ميه اراده باطني سازگار است . قانون مدني ايران بيشتر با نظر15
به عنوان مثال، اگر قصد باطني طرفين  صورت تعارض، اراده باطني بر اراده ظاهري ترجيح دارد؛

معامله، عقد هبه باشد اما اراده ظاهري (مانند عنوان قرارداد) بر عقد بيع داللت كند، عقد واقـع  
احكام هبه است البته مشروط بر اينكه قصد باطني طرفين اثبات شود شده هبه محسوب و تابع 

صدر ماده (خورد  البته نظريه اراده ظاهري نيز در برخي مواد به چشم مي ق.م)؛ 463(مالك ماده 
  ).758و  224و  217 مواد و 196

شـود؛   مـي  محسوب» صريح«شود  اي كه با وسايل متعارف و به منظور انعقاد عقد، بيان مي اراده. 16
دهد استنباط شـود،   در مقابل هرگاه اراده شخص از طريق عملي كه به منظور ديگري انجام مي

شـود   يعني اين اراده الزمه عرفي يا عقلي عمل وي باشد، اعالم اراده وي ضـمني محسـوب مـي   

                                                      
اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي «ق.ت.ا:  12مطابق ماده  -1

 ».ه دليل شكل و قالب آن رد كردتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً ب نمي
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الف مـالي را بـه ب پيشـنهاد كنـد و ب همـان مـال را بـه ج         مانند اينكه)؛ 256)، ص11(كاتوزيان (
  .1شود محسوب مي» قبول ضمني«بفروشد كه عمل شخص ب در فروش مال، 

است و فايـده تفكيـك ايـن دو اراده در جـايي      . اراده ضمني از همان اعتبار اراده صريح برخودار17
  ق.م).1062(م است. مانند عقد نكاح  است كه  قانونگذار صراحت اراده را شرط كرده

 اعالم اراده با اشاره:  192 ماده
كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضـا  مواردي  در

  باشد كافي خواهد بود.
. اشاره در صورت قدرت بر تكلم  نيز معتبر است و ماده فوق ناظر بر مورد اغلب است و تقدم لفظ 1

راه ابـراز   صـرفاً در مقـام نشـان دادن    ،؛ به عبارت ديگر ماده فوقبر اشاره، عرفي است نه قانوني
اراده در موارد عدم امكان تلفظ بوده است و قصد منحصر كردن ابـراز اراده از طريـق اشـاره بـه     

  )228ص  ،)20؛ ن.خ: امامي (258ص  ،)11و كاتوزيان ( 144ص ،)26(شهيدي ( شخص الل را نداشته است
  ).ق.م1066(م.شود كه قاصد الل باشد  . نكاح در صورتي به اشاره واقع مي2
در ماده فوق موضوعيت ندارد و هر عملي كه مبين قصد و رضا باشد بـراي تحقـق عقـد    » اشاره. «3

  ).ق.م193و191(م.كافي است مثل كتابت 

  معاطات:  193 ماده
انشاء معامله ممكن است به وسيلة عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقبـاض  

  حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده  باشد.
؛ تحقق معاملـه،  )121، ص. )29لنگرودي((شود  ميانجام » داد و ستد«كه با  اي است معاطات، معامله.  1

شود و معامله معاطاتي نيز تابع  به صورت معاطات (دادوستد)، موجب جايز تلقي شدن عقد نمي
انند مگر اينكه عقد واقع شده مطابق قانون، جايز باشد م ق.م) 219(ماده اصل الزم بودن عقد است 

   .ق.م) 679و  678و  658(م وكالت 
الزامـي اسـت و معاطـات در آن راه نـدارد ماننـد نكـاح       » لفـظ « قالب. در برخي عقود، بيان اراده در 2

هـا منـوط بـه     ؛ همچنين در عقودي كه تحقق آن )56(معقد وقف  ،و به اعتقاد برخي ق.م)1062(م
  ند عقد بيمه يا انتقال حق كسب و پيشه.است نيز معاطات راه ندارد، مان (كتابت)تنظيم سند 

ق.ت.ا)(الينسـب   43ق.م؛ م.  249(م  و نه عالمت قبول است و نه عالمـت رد  سكوت اصوالً اثري ندارد. 3
كـه قبـولي    ظرف يك ماه از تاريخ اطـالع وراث از فـوت   (مانند عدم رد تركهمگر به حكم قانون  لساكت قول)

                                                      
ق.ا.ح: قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا  عادي به دادگاه اطالع داده شود و قبول ضمني  242طبق ماده  -1

  در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد.  »عملياتي«آن است كه 
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يا عدم اعالم پذيرش سمت قيمومت از سوي قيم ظـرف سـه روز از تـاريخ    و  ق.ا.ح) 25ه(ماده   شود محسوب مي
و يـا سـكوتي كـه بـا      )ق.اح.ا) 68شـود (م   به دادستان، كه رد محسوب مي مسافترعايت  باابالغ رأي دادگاه 

قبـولي   نزلهمانند سكوتي كه متكي بر روابط معامالتي سابق باشد كه عرفاً ممكن است به م(قرينه همراه باشـد  
قائـل تفكيـك    ،با سكوت محفوف به قرينـه (يا مجرد) ؛ بنابراين بايد ميان سكوت محض )لقي شودت

  .ق.م) 515و  501(مواد تواند وسيله اعالم اراده باشد  شد و تنها قسم اخير است كه مي

 (تراضي)توافق دو اراده :  194 ماده
نماينـد بايـد    مـي  الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معاملـه 

موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء 
  آن را داشته است واال معامله باطل خواهد بود.

نوع عقد صادق است و هم موضوع عقـد. بـه عنـوان    هم در خصوص  ،. انطباق اراده طرفين در عقد1
 ،به دليل عدم توافـق در نـوع عقـد    ،طب عقد هبه رااگر مالك عقد بيع را انشاء كند و مخا مثال،

هـزار تومـان    10كيلـو گنـدم را بـه ارزش     10اگر كسي فروش  شود؛ همچنين عقدي واقع نمي
  هزار تومان را قبول كند، عقد باطل است. 5كيلو به قيمت  5پيشنهاد كند و طرف مقابل خريد 

در سـاير موضـوعات در فـرض سـكوت، بـه      . براي تحقق تراضي، توافق بر اركان عقد كافي است و 2
پـس   :دارد قانون مدني مقرر مـي  339شود؛ چنانكه ماده  عرف و قانون تكميلي مراجعه مي حكم

شـود.   به ايجاب و قبـول واقـع مـي    ،عقد بيع ،»قيمت آن«و » مبيع«از توافق بايع و مشتري در 
ا زمـان تحويـل عوضـين    بنابراين صرف توافق در مبيع و ثمن كافي است و عدم تعيين محل يـ 

  خللي به صحت توافق وارد نخواهد نمود.
ايجاب پيشنهادي كامل و قاطع است؛ به اين معنا كه از يك سو حاوي تمام اركان اساسي قرارداد . 3

مورد نظر است، مثالً در عقد بيع، مبيع و ثمن در آن معلوم است و از سوي ديگر قاطع است بـه  
صد دارد تا در صورت انشاء قبولي از سـوي مخاطـب، عقـد واقـع     اين معنا كه پيشنهاد دهنده ق

گردد و نيازي به تأييد مجدد وي نباشد؛ در صورتي كه پيشنهاد، فاقد يكي از شرايط فوق باشـد  
است مانند اينكه مالك ملكي به شخصـي بگويـد   » دعوت به معامله«ايجاب محسوب نشده بلكه 

شم كه در اين فرض، پيشنهاد مالك، دعوت به معاملـه  فرو به تو مي زير قيمت بازارملك خود را 
  است.(قيمت) از شرايط اساسي صحت بيع  ياست، نه ايجاب؛ زيرا پيشنهاد وي فاقد يك

براي مطابقت ايجاب و قبول و نتيجتاً تحقق عقد، الزم است كه در سه امر مطابقت وجود داشـته   .4
ش دهد و مخاطب به تصور هبـه قبـول كنـد،    نوع عقد؛ بنابراين اگر مالك پيشنهاد فرو -1باشد:

موضوع عقد؛ بنابراين اگر شخص الف پيشـنهاد فـروش خانـه خـود را      -2شود؛  عقدي واقع نمي
كـه   يشـود؛ در فرضـ   بدهد و خريدار به تصور فروش خودرو آن را قبول كند عقـدي واقـع نمـي   

د و خريـدار پـنج كيلـو    ده فروشنده پيشنهاد فروش ده كيلو گندم به مبلغ صدهزار تومان را مي
مخاطـب   -3همـين حكـم جـاري اسـت      نيـز كند،  گندم به مبلغ پنجاه هزار تومان را قبول مي
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اي بدهـد و دختـر بـزرگ     ايجاب؛ بنابراين اگر مردي پيشنهاد ازدواج به دختـر كوچـك خـانواده   
تواند  مي تنها مخاطب ايجاب است كه اصوالًشود؛ زيرا  خانواده اعالم قبولي كند، عقدي واقع نمي

با پذيرش ايجاب، آن را تبديل به عقد نمايد؛ بايد دقت نمود كه علّت بطالن عقد در سـه فـرض   
دانند كه باهم  كند كه دو طرف مي فرقي نميو است » عدم مطابقت ايجاب با قبول«اخير الذكر، 

رت ترديـد،  كنند كه توافق محقق شده است و در صو توافق ندارند و يا اينكه به اشتباه تصور مي
ده طـرفين ظـاهراً بـا هـم     ا؛ در حاليكـه در مبحـث اشـتباه ار   1اصل عدم تحقق عقد جريان دارد

منطبق است اما به دليل تصور خالف واقع، توافق طرفين فاقد اثر حقوقي است، به عبارت ديگـر  
و مقتضـي اسـت در حاليكـه در بحـث      سـبب وجـود   معد منزلهعدم مطابقت ايجاب و قبول به 

يعنـي   ،به همـين دليـل   ؛گيرد عقد موجود است اما اشتباه جلوي تأثير اراده را مي سبب، اشتباه
عقد است و مدعي اشتباه بايد وجود آن را » صحت«، در مبحث اشتباه، اصل بر (وقوع ظاهري عقد)

   .2اثبات نمايد
كننـده در   كه با برنده شدن شركت چرا شود، ايجاب محسوب مي اعالن مالك در مزايده و حراج . 5

  باشد.   بايد بدان پاي بند باشد مگر خالف آن شرط شده (فروشنده)مزايده يا حراج، مالك 
اسـت. چنانچـه بـدون      مدت اعتبار ايجاب، در صورت تعيين مدت، محدود به زمان تعيـين شـده   .6

تشـخيص فـوري بـودن    باشـد،    براي قبول شرط شده »درنگ و فوراً بي«، لفظ دقيق تعيين وقت
محدود به زمان خاصي نشده باشد بـاز  ر صورتي كه ايجاب، مطلق بوده و و د ل با عرف استقبو

ارزيـابي   براي است كه متعارفيهم اعتبار هميشگي ندارد و محدوده اعتباري آن بسته به مهلت 
در تعيـين مـدت اعتبـار     ؛باشـد  تشخيص آن نيز عرف مـي  الزم است و مالك آن قبول ايجاب و

                                                      
باشد: بنابراين اگر مالك ملكي جهت پرداخت قسمتي از بدهي كه مخالف ظاهر ن اصل عدم در جايي جريان دارد -1

خويش به طلبكار، ملك خود را به وي بفروشد و ذيل عنوان فروشنده در مبايعه نامه را امضاء كند و سپس مدعي گردد كه 
عقد باطل قصد وي دادن وثيقه بوده است نه فروش مال و مدعي گردد كه به دليل عدم تطابق قصد انشاء در نوع عقد، 

تواند به اصل عدم تحقق عقد متوسل شود چون اظهار وي مخالف ظاهر  است؛ چنين ادعايي محتاج دليل است و مالك نمي
 استحكام معامالت نيز مويد همين نظر است. مصلحت عملي لزومِو امارات قضايي حاكم بر موضوع است. 

(اشتباه به معناي خاص) فايده عملي ديگري نيز دارد و آن اينكه اشتباه به تفكيك اشتباه مانع تراضي از اشتباه مانع تأثير تراضي  -2
 225(مكند كه اشتباه صريحاً يا ضمناً  در صورتي مانع تأثير تراضي است و عقد را باطل مي )201و  200(موضوع مواد معناي خاص 

يكي از طرفين تأثيري در صحت عقد ندارد در وارد قلمرو تراضي طرفين شده باشد و تصور و گمان دروني و ابراز نشده  ق.م.)
، همين كه يكي از طرفين عقدي را انشاء كرده است كه با قصد ديگري مطابقت )194(موضوع ماده حاليكه در اشتباه مانع تراضي 

اص، اگر ندارد براي بطالن عقد كافي است و ورود اشتباه در قلمرو تراضي شرط نيست؛ به عبارت ديگر در اشتباه به معناي خ
وقوع اشتباه، اثبات هم شود ولي در زمان انعقاد عقد وارد قلمرو تراضي طرفين نشده باشد تأثيري ندارد. چنانكه خريداري كااليي 
را به تصور اينكه ژاپني و اصل است بخرد و سپس متوجه شود كه كاال چيني و غيراصل است و اصل بودن كاال را شرط نكرده 

 قرارداد صحيح و معتبر است. )225(مبر چنين شرطي نداشته باشد باشد و عرف هم داللتي 
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(به لحـاظ سـرعت انتقـال    ، وسيله بيان اراده (نظير اضطرار در فروش)ت خاص موجب ايجاب بايد وضعي
را نيـز لحـاظ نمـود. بـه عنـوان نمونـه: در        (به لحاظ سرعت نوسانات قيمـت) نوع كاال  اراده نظير نامه)

  مدت اعتبار ايجاب بسيار كوتاه است. (نرخ دالر يا طال)كاالهاي با نوسان باال مانند 
صـريحاً يـا   تواند پيش از قبول مخاطب، از ايجاب خود رجوع كنـد، مگـر آنكـه     ه، ميايجاب كنند .7

كه در ايـن صـورت تـا     عدم رجوع شده باشد به اين حق را از خود سلب كرده و يا متعهد  ضمناً
  پايان اعتبار ايجاب، رجوع از آن ممكن نيست.

مبناي التزام به اعتقاد برخي، عين باشد، . در صورتي كه ايجاب، همراه با التزام به حفظ آن براي مدت م8
است؛ طبق اين نظريـه چـون پيشـنهاد    » قرارداد پيش«دار، نظريه  كننده به حفظ ايجاب مدت ايجاب

شـود و چـون ايـن قـرارداد      مهلت، كامالً به سود طرف مقابل است سكوت او، قبول ضمني تلقي مي
  .)312، ص. )11كاتوزيان((گويند  مي» ردادقرا پيش«شود به آن  پيش از انعقاد عقد اصلي محقق مي

ينكـه موجِـب   شود؛ اعم از ا . چنانچه پس از ايجاب، ايجاب كننده، قبل از قبولي فوت كند، ايجاب زايل مي9
  ؛ اعم از اينكه ايجاب ساده باشد يا همراه با التزام به حفظ آن.اصيل باشد يا نماينده

قيد و شرط بـه مفـاد ايجـاب     لق باشد يعني رضايي بيمعتبر است كه اوالً مط صورتيقبولي در  .10
به عبارت ديگر، تبعيض در ايجاب، مانع تحقق عقد اسـت ماننـد اينكـه شخصـي فـروش      باشد؛ 

شود؛ با وجـود   تلويزيون و ميز آن را با هم بدهد و خريدار يكي را قبول كند كه عقدي واقع نمي
شـود كـه در عقـود رايگـان و مجـاني       مـي قانون مدني چنين استنباط  832اين، از مالك ماده 

، اشـكالي نداشـته و مـانع تحقـق عقـد      )832م  2(ر.ك.ش تبعيض در مورد معامله، تحت شرايطي 
نسبت به بخش پذيرفته شده نيست؛ بنابراين اگر شخصي، پيشنهاد بخشش تلويزيون و ميـز آن  

شود.  به تلويزيون واقع مي را با هم بدهد و متهب فقط هبه تلويزيون را بپذيرد اصوالً هبه نسبت
؛ يعني قبول در مهلـت  ق.م.) 1065(مالك م ن رعايت شود والي عرفي بين ايجاب و قبول در آثانياً ت

ق شود؛ ثالثاً به روش تعيين شـده در ايجـاب يـا بـه روش     ملح به ايجاب 1متعارفتعيين شده يا 
جـاب قـبالً ايجـاب را رد نكـرده     متعارف اظهار گردد؛ رابعاً مسبوق به رد نباشد؛ يعني مخاطب اي

در  ق.م.)250(مـالك  رد ايجاب ديگر ايجابي وجـود نـدارد كـه قبـول بـه آن بپيونـدد        باشد زيرا با
صورتي كه قبول فاقد شرايط اخيرالذكر باشد، مثالً چنانچه قبول مشروط باشـد يـا بعـد از زوال    

، مستلزم قبول اين ايجـاب  اعتبار ايجاب، اظهار گردد، خود، ايجاب جديدي است كه تحقق عقد
  جديد از سوي مخاطب است.

  . علل زوال ايجاب عبارتند از:11
                                                      

با توجه به ماهيت خاص وصيت، ممكن است بين ايجاب و قبول، فاصله طوالني وجود داشته باشد كه اين فاصله  -1
 681و م  658م  2ش (ر.ك.؛ همين حكم در وكالت نيز مجري است ق.م) 833(م طوالني، مانع تشكيل عقد وصيت نيست 

 .ق.م)
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  مدت اعتبار ايجاب؛ پايان •
  فوت يا حجر موجب؛ اعم از اينكه اصيل باشد يا نماينده؛  •
فوت يا حجر مخاطب ايجاب؛ مگر در ايجاب عام كه فوت يا حجـر يكـي از مخـاطبين،      •

  توانند ايجاب را قبول نمايند. برد و سايرين مي نميايجاب را به كلي از بين 
 د(در صورتي كه ايجاب خاص باشد يعني ناظر به شخص خاصي بـوده و ايجـاب توسـط وي ر    رد ايجاب •

  ؛شود)
  ؛1باشد كه رجوع مؤثر نيست (ايجاب ملزم)مگر اين كه ايجاب همراه با التزام  ،رجوع از ايجاب •
  انتفاء موضوع).  (سالبه به تلف موضوع ايجاب  •

.  تعيين زمان انعقاد عقد تابع اراده طرفين است كه در صورت سكوت، بنا بر نظريه اراده بـاطني  12
باشد كه  مي» اعالن قبول«، مالك زمان و مكان عقد ق.م.)191(م  كه در حقوق ايران رجحان دارد

  . اي اعالن شود به موجب آن تحقق عقد زماني است كه نيت دروني به وسيله
(عقـودي كـه متعاقـدين در    عقود ميان غـائبين   از راه دور يا يا اي نظريه مورد قبول در عقد مكاتبه. 13

اسـت و ارسـال نامـه    » قبـول ن عـال ا«، نظريه ) هم ندارند)on-lineحضور هم نيستند و ارتباط همزمان (
ت كـه ارسـال   اس» تحقق قبول«زمان  ،شود يعني زمان انعقاد عقد قبولي ، اماره آن محسوب مي

شود و زمـان انعقـاد    تواند كاشف از آن باشد، نتيجه آنكه، اصوالً عقد در محل قبول بسته مي مي
توان بـه   بايد توجه داشت كه صرف انشاء نامه قبولي را نمي قطعي قبولي است؛ آن، تاريخ اعالن

دارد و ممكـن  منزله اعالن قبولي دانست زيرا هنوز قبولي تحت اراده و كنترل كامل شخص قرار 
» قطعـي «است وي از ارسال نامه منصرف شود به همين دليل، ارسال نامه كه حـاكي از اعـالن   

  گيرد. قبولي است اصوالً، مالك عمل قرار مي
. قانون تجارت الكترونيكي ايران، در خصوص زمان انعقاد قرارداد الكترونيكي سـاكت اسـت ولـي    14

ين قانون، نظريه ارسال را به نظريه وصول نزديك نمـوده  ا 26مفهوم ارائه شده از ارسال در ماده 
يابد كه بـه يـك سيسـتم اطالعـاتي      است. زيرا طبق اين ماده، ارسال داده پيام زماني تحقق مي

اگرچـه در   بنابراينيا قائم مقام وي وارد شود.  (سازنده يا صادر كننده پيام) خارج از كنترلِ اصل ساز
ه سنتي ارسال قابل اعمال است ولي مفهوم ارائه شـده از ارسـال و   اين قراردادها هم، هنوز نظري

  فاصله كم ارسال و دريافت پيام، از اهميت اين موضوع كاسته است.
                                                      

نامه ايجاب به مخاطب » رسيدن«به مفاد ايجاب منوط به » التزام«آن كافي است ولي » تحقق«ايجاب براي » ابراز«اگر چه صرف  -1
اي رجوع خود از ايجاب را قبل  كند؛ بنابراين اگر موجب به وسيله است زيرا از اين لحظه است كه با حقوق مخاطب ارتباط پيدا مي

ي ايجاب يا همزمان آن به مخاطب برساند ايجاب بي اعتبار است ولو ايجاب همراه با التزام باشد. موضوع اخير از رسيدن نامه حاو
تواند از  صادق نيست به اين  معني كه با اعالن قطعي قبولي، عقد واقع شده و ديگر قبول كننده نمي» قبولي«الذكر در خصوص 

 ).251)، ص11(كاتوزيان ( وز به مخاطب نرسيده باشدقبولي خويش عدول كند ولو اينكه نامه قبولي هن
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  . تعيين زمان تحقق عقد، در موارد زير مؤثر است:15
  ؛عدول از قبول يا ايجاب •
  تأثير ورشكستگي يا حجر يا فوت طرفين؛ •
  ؛زمان التزام به آثار عقد •
  تعارض قوانين در زمان؛ •
  1محل وقوع عقد. •

  . تعيين مكان تحقق عقد، در موارد زير مؤثر است:16
  ق.م.)؛375(متعيين قواعد تكميلي  •
  ق.م.)؛968(م تعيين قانون حاكم  •
  ).ق.آ.د.م13(متعيين دادگاه صالح  •

شود  ميان طرفين بسته مي پيماني مقدماتي است درباره انعقاد قرارداد مطلوب كه ،وعده قرارداد. 17
آن قولنامه خريد و فـروش  ترين كند كه شايع ردو يا يكي از آنها را ملتزم به تراضي نهايي ميه و

  .ملك است
الزام آور و متمايز از وعده اخالقي است. تنها استثناء آن وعده نكـاح  عمل حقوقي وعده قرارداد، . 18

  ق.م).1035(مكند  نمي جرا كردن صيغه عقدااست كه طرفين را ملزم به 
وعده قرارداد، ماهيتاً قراردادي است مستقل از قراردادي كه وعده آن داده شده است و اوصـاف   .19

شود ولو عقد نهايي كـه   ويژه خود را دارد؛ به عنوان مثال، وعده قرارداد عقد رضايي محسوب مي
  وعده آن داده شده است تشريفاتي باشد.

  فقدان قصد:  195 ماده
ال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان اگر كسي در ح

  قصد باطل است.
آيد كه عالوه بر موارد مذكور، معامله مجنـون،   چنين بر مي (قياس منصوص العلّه) . از مالك ماده فوق1

و  اكراه مـادي)  (در اثرمجبور  (شوخ)،هازل (كسي كه سهواً كاري را انجام مي دهد) ساهي  صغير غيرمميز،
همين حكم در كليه مواردي كه فقدان قصد  ؛معامله صوري نيز به دليل فقدان قصد باطل است

معامل اثبات شود، جاري است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرزندي، مادر سـالخورده خـويش را بـه    
انتقـال ملـك   به دفترخانه ببرد و از وي وكالـت در   (جهت مراجعه به ادارات)بهانه أخذ وكالت كاري 

                                                      
 جا به وقوع پيوسته است. در آن ،شود كه آخرين جزء عقد عقد در محلي واقع مي -1
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به انشاء چنين وكـالتي، باطـل اسـت      (موكل)بگيرد، وكالت اخيرالذكر به دليل فقدان قصد مادر 
  .ق.م) 194(م (البته مشروط بر اينكه اثبات بشود)

معامله شخص معتاد يا بيمار صحيح است مگر اينكه اثبات شود در زمان انعقاد عقـد، فاقـد اراده    .2
  بر نيست.اند كه چنين عقدي معت بوده

چنانكه هازل، قصد فعل دارد ولي قصـد   ؛است، نه قصد فعل» قصد نتيجه«د، ص. منظور از فقدان ق3
  . )165)، ص 1(لنگرودي ( نتيجه ندارد

 تعهد به نفع ثالث –اصل اصيل بودن متعاقدين :  196 ماده
كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب اسـت مگـر اينكـه در     كسي كه معامله مي 

ف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت شود مع ذلك ممكن اسـت در  موقع عقد خال
  كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.  ضمن معامله كه شخص براي خود مي

است و در صورت اختالف، فـرد مـدعي نماينـدگي، بايـد اقامـه       همعاملطرف اصل بر اصيل بودن  .1
  دليل كند. 

بـه نظـر     ادها و امنيت در معامالت، فـرض اصـالت طـرفين، عادالنـه    . با توجه به اصل آزادي قرارد2
نيز اين اصل را مفروض دانسته اما قسمت اخير آن در امكان اثبات خـالف   196رسد و ماده  مي

توان چنين برداشت كرد كـه   از انعقاد عقد، ناعادالنه است و براي رفع اين ايراد مي» بعد«فرض، 
رتباط نماينده و اصيل، قابل استناد است، يعني براي رجوع نماينده اثبات اراده باطني، فقط در ا

ماده چنين استنباط » ظاهر«اما از  ؛)314)، ش30(كاتوزيان (ق بيمه) 6ق.ت. و م 375و  357 (م به اصيل 
توانـد بـراي جبـران     شود كه معامله براي اصيل واقع شده است و طرف مقابل عقد، تنها مـي  مي

اي كه نماينـدگي خـود را پنهـان كـرده رجـوع كنـد؛ در مجمـوع،         مايندهخسارت احتمالي به ن
  تر است. پذيرش نظر اول، منطقي

 ودگي، عبارت است از اينكه شخصي تحت عنوان نماينده در انجام يك عمل حقوقي، به نام نماين. 3
 اي كه آثار آن عمل حقوقي، به طور مسـتقيم متوجـه   به گونه ،به حساب شخص ديگر اقدام كند

  نه نماينده. ،آن فرد باشد
  رابطه نمايندگي و وكالت، عموم و خصوص مطلق است زيرا وكالت از اقسام نمايندگي است.. 4
   براي اينكه آثار عقد منعقد شده از سوي نماينده، متوجه منوب عنه گردد، سه شرط الزم است: .5

  وجود رابطه نمايندگي؛•  
  ؛تاز حدود اختياراعدم تجاوز نماينده •  
  اعالم قصد نيابت. • 

تـوان بـه نماينـدگي     مـي  و تعيين حـدود اختيـارات،   نصب و انتخابنمايندگي را بر اساس منبع  .6
  ني، قضايي و قراردادي و ايقاعي تقسيم كرد:قانو

  نماينده قانون است، مثل ولي قهري؛نمايندگي قانوني، كه در آن منبع اختيارات الف) 
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شود، مثل  وي اعطا مي ن، اختيارات نماينده طي حكم دادگاه بهكه در آ ،نمايندگي قضايي )ب
  ؛ق.ا.ح.) 640(امين 

  است مثل وكيل. ، ناشي از قراردادهكه در آن اختيارات نمايند ،نمايندگي قراردادي) ج
كه در آن اختيارات نماينده، ناشي از اراده اعطا كننده نماينـدگي اسـت     د) نمايندگي ايقاعي،

  مانند وصي.
داننـد   رخي از حقوقدانان به خاطر تعيـين قـيم از سـوي دادگـاه، آن را نماينـدگي قضـايي مـي       . ب7

  .)223، ص. )31صفايي((
  كند كه قانون آن را پيش بيني كرده باشد. دادگاه زماني مبادرت به تعيين نماينده مي .8
 ،يـت وي بـراي انشـاء   آورد، اهل عقد را به وجود مـي  نجا كه اراده نماينده،آدر فرض نمايندگي، از  .9

اشتباه نيز ، نفوذ و اعتبار عقد را از بـين   چون اكراه واراده است و موارد عيوب  اعتبار عقدشرط 
  برد. فوت يا حجر نماينده پيش از قبول هم، ايجاب را زائل كرده و مانع تشكيل عقد است. مي

 به اين معنا كه قـرارداد،   ،ستتعهد مستقيم ناشي از قرارداد ا ،. ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث10
اي مستقيم بين  رابطهولي  (قرارداد پايه)شود  له منعقد مي عليه و مشروط با ايجاب و قبول مشروط

بـه عبـارت    ؛آن موثر اسـت  بقاي كند كه رضايت ثالث تنها در ايجاد مي نيز و ثالث عليه مشروط
لـي  عقـد اسـت و   ،حيث مبنـا و منشـا  اي است كه از  ديگر تعهد به نفع ثالث، داراي ماهيت ويژه

  .)182)، ص23(كاتوزيان (نسبت به ثالث شبيه ايقاع است 
تعهد به نفع شخص ثالث، اسـتثنائي  است كه  اينقانون مدني،  231مستنبط از قسمت اخير ماده . 11

  ، ايجاد آن نياز به قبول ندارد مثل بيمه عمر.بنابراينبر اصل نسبي بودن قراردادها است، 
(ن.خ: لنگـرودي   ده فوق نيستمشمول ماحتي اگر مجاني هم باشد به سود ثالث، » تمليك مال«. 12

زيـرا   دارد؛و قبض است كه نياز به قبول اي  هبهب در حكم ايجا و، )348)، ص 20امامي ( ؛166)، ص 1(
 )،32كاتوزيان (()ق.م 231(م استثنا محسوب شده و بايد تفسير محدود شود  196قسمت اخير ماده 

تعهدي به نفـع ثالـث باشـد بلكـه      مفيد؛ البته شرط به نفع ثالث الزم نيست كه هميشه )320ص 
ممكن است، اثر شرط، اسقاط تعهد ثالث باشد كه چنين شرطي (شرط نتيجه به نفع ثالث) هم 

  .صحيح است و نيازي يه قبولي ثالث ندارد
  قق نكاح نيازمند قبولي ثالث است.گيرد و تح ، عقد نكاح را در بر نمي196. قسمت اخير ماده 13
  به نفع ثالث در ضمن عقد وقف ممكن نيست زيرا شرط عوض در وقف، باطل است. شرط. 14
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تواند از پذيرفتن آن امتناع كنـد. امـا اگـر     در تعهد به سود ثالث، قبول وي شرط نيست، اما مي .15
د از سوي ثالث، شرط لزوم و به عبارت ديگر، قبول تعه 1قبول كرد، ديگر حق رد نخواهد داشت.
  استقرار تعهد است، نه شرط ايجاد آن.

 منوط به قبـول ثالـث اسـت زيـرا متعاقـدين      ،ثالث ايجاد تعهد براي برخالف تعهد به نفع ثالث، .16
و چنـين عملـي، معاملـه     توانند بدون رضايت ثالث، براي وي تعهـدي ايجـاد نماينـد    اصوالً نمي

) و بـا ايجـاد   234به فعل ثالث صحيح بوده (قسمت اخير ماده ليكن تعهد  فضولي عهدي است؛
عليه به جلـب رضـايت    زيرا مفاد تعهد به فعل ثالث، تعهد مشروطتعهد براي ثالث متفاوت است 
عليـه   ، مشـروط تعهد از سوي ثالـث مفاد عدم اجراي و در صورت ثالث به انجام مفاد شرط است 

  بايد جبران خسارت كند. 
 است ولي مانع از  ن ماده، تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط ضمن عقد آمدهاگرچه در اي. 17

(وحـدت   مثل عقد بيمه عمـر  آن نيست كه تعهد به نفع ثالث يكي از عوضين اصلي قرارداد باشد
  ق.م). 768مالك از ماده 

، حـق  تعهـد اگر تعهد به نفع ثالث، يكي از عوضين اصلي قرارداد باشد، متعهدله نسبت به اجـراي   .18
  حبس خواهد داشت.

  ثالث، ممكن است مجاني باشد يا معوض. عتعهد به نف .19
معين يا موجود بودن ثالث، در زمان ايجاد حق براي ثالث ضروري نيست چرا كه اراده او نقشي  .20

در ايجاد حق ندارد و كافي است كه ثالث در زمان اجراي حق  موجود باشد كه عمـالً در جـايي   
  .همين ماده) 28(ر.ك ش شود كه تاريخ اجراي حق به نفع ثالث موجل باشد  محقق مي اين موضوع

توانند حتي بـه واسـطه    باشند، اما نمي اگر چه طرفين عقد، مجاز به ايجاد تعهد به نفع ثالث مي. 21
يعني اگرچه اقاله صـحيح اسـت ولـي    . ق.م فرانسه) 1165(م  ميان ببرند اقاله، حق طرف ثالث را از

؛ چنانكه اقاله عليه بخواهد تواند اجراي شرط را از مشروط كند و ثالث مي  ي به شرط وارد نميخلل
و  25البته مـواد  . )649)،ش32(كاتوزيان ( كند اگرچه اقاله صحيح است بيع، حق شفعه را زايل نمي

را تغيير دهد كه ذينفع در قرارداد بيمه عمر  گذار حق مي استثنائاً به بيمه 1316قانون بيمه  26
  داده و يا وجه بيمه را به ديگري منتقل كند. 

. در تعهد به نفع ثالث، شخص ثالث به استناد عدم اجراي تعهد، حق فسخ قـرارداد را نـدارد، چـون    22
تواند متعهد را به اجـراي شـرط الـزام كنـد و در صـورت عـدم        است و تنها مي طرف قرارداد نبوده 

تواند مانند ثالث، الـزام   ؛ مشروط له هم مي)183)، ص 23(كاتوزيان (  دامكان الزام، مطالبه خسارت نماي

                                                      
 244(م تواند حق خويش را اسقاط كند  امكان اسقاط حق ايجاد شده را دارد زيرا هر صاحب حقي اصوالً مي ثالث، البته - 1

 .ق.م) 959و مفهوم مخالف م 
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توانـد   به اجراي شرط را خواسته و يا مطالبه خسارت كند و برخالف ثالث، حتـي مـي   مشروط عليه
  .)307)، ص 20(امامي ( در صورت عدم امكان الزام مشروط عليه به اجراي شرط، قرارداد را فسخ نمايد

تواند، مشروط عليه را از اجراي شرط، ابراء كند زيرا چنـين عملـي مغـاير حـق      يمشروط له نم. 23
ثالث است ولي فسخ عقد پايه اشكالي ندارد و با فسخ عقد پايه، اگر تعهد اجرا نشده باشد، تعهد 

رود و چنانچه قبل از فسخ، تعهد اجرا شده باشد و موضوع تعهد، انجـام   مشروط عليه از بين مي
روط له بايد، اجرت المثل آن كار را به مشروط عليه بپردازد و اگـر موضـوع تعهـد    كار باشد، مش

تسليم مال باشد، ثالث بايد آن مال را مسترد نمايد و در صورتي كه آن مال تلف يا منتقل شده 
  باشد، دادن بدل بر عهده مشروط له است، نه شخص ثالث.

ي كه در مقابل متعهدله، قابل اسـتناد بـوده، اسـتناد كنـد.     تواند در برابر ثالث به همه ايرادات . متعهد مي24
  تواند مبلغ شرط شده را به ثالث نپردازد. گر نيز مي گذار حق بيمه را نپرداخته باشد، بيمه مثالً اگر بيمه

. لزومي ندارد كه در تعهد به نفع شخص ثالث، وي در زمان وقوع عقد، وجـود داشـته و معـين شـده     25
  .)180)، ص 23(كاتوزيان ( )ق.م769(م در زمان تحقق طلب موجود و قابل تعيين باشد باشد، كافي است  
رسيدن سود به متعهد رجوع كند، البته صرف  مستقيماًتواند  . شخص ثالثي كه تعهد به نفع او شده، مي26

» د تعهداقصد ايج«آورد، مگر آن كه طرفين  به وجود نمي ثالثقرارداد، اين حق را براي  و نفع از اجراي
 خصـوص  ؛ بـه عنـوان مثـال اگـر الـف و ب در      )650، ش. )32كاتوزيـان ( ( به سود وي را كرده باشند

نمايند كه همسايگان نيز از اجراي اين قرارداد سـود برنـد و سـپس    توافق راهي  نمودن آسفالت
ـ  نمـي  (كارفرما) از اجراي قرارداد امتناع نمايد همسايه شخص الف (پيمانكار) شخص ب د طـرح  توان

د ايجـاد تعهـد بـه سـود وي را     قصـ  طرفين قـرارداد دعوي نموده و الزام پيمانكار را بخواهد زيرا 
  برد. اگر چه همسايه از اجراي قرارداد سود مياند  نداشته

شـود مگـر شـرط خـالف شـده       . در تعهد به نفع ثالث، با فوت منتفع، حق به ورثه او منتقل نمي27
  ).ق.م 769، م 2(ر.ك.ش باشد 

ايـن شـرط    شرط باطل نيست بلكه . درصورتي كه امكان اجراي تعهد به سود ثالث، منتفي گردد28
(م ايفـاء كنـد   » له مشروط«را به سود  متعهد بايد شرط 1در صورت امكان كه ضمني وجود دارد

بنابراين در صورت عدم قبول حـق از سـوي ثالـث يـا موجـود       ؛)699، ش. )32(كاتوزيان( ق.بيمه) 24
شـود؛   لـه اجـرا مـي    حق يا عدم امكان تعيين ثالث، حق به نفع مشروط اجرايو در زمان نشدن ا

                                                      
عليه متعهد شود كه خودرو معيوب ثالث را مجاناً تعمير كند و ثالث اين موضوع را نپذيرد  به عنوان مثال اگر مشروط -1

(يعني در فرضي كه  فرض اخير له نيز موضوعيت ندارد. در ث منتفي شده و اجرا به نفع مشروطاجراي شرط به نفع ثال
، شرط )له هم ممكن نباشد ه لحاظ ماهيت تعهد، به نفع مشروطراي تعهد، بثالث، اجراي تعهد به نفع خويش را رد كند و اج
؛ البته اگر تعهد به نفع ثالث، عوض اصلي قرارداد باشد، در م)ق. 240(م  باطل بوده و مشروط له حق فسخ عقد را دارد

 .چنين فرضي، قرارداد كالً باطل است
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لـه   منتها اگر ثالث حق را قبول كند و سپس آن را ساقط نمايد يا فوت نمايـد حـق بـه مشـروط    
  شود. منتقل نمي

  معامله براي صاحب عين:  197 ماده
معامله براي صاحب عـين  در صورتي كه ثَمن يا مثْمن معامله عين متعلق به غير باشد آن 

  خواهد بود.
شود ولـي در واقـع رابطـه قـراردادي بـين       . معامله فضولي در ظاهر بين فضول و اصيل منعقد مي1

  شود. ايجاد ميصاحب مال) (اصيل و مالك 
اين اسـت كـه اختيـار رد يـا تنفيـذ      » آن معامله براي صاحب عين خواهد بود«. منظور از عبارت 2

  .استمعامله با صاحب عين 
خصوصيت خاصي ندارد و ناظر به مورد غالب است، بنابراين اگر منافع يا ساير حقوق » عين«. واژه 3

  .است 197فضولتاً منتقل شود، موضوع تابع ماده نيز،  مالي متعلق به غير

  وكالت در انعقاد عقد:  198 ماده
كه يك  ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است

  نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
وني و قضايي را نيز . ماده فوق، اختصاص به وكالت و نمايندگي قراردادي ندارد، بلكه نمايندگي قان1

كند و بـه   قرار گرفتن ماده فوق در بخش قواعد عمومي نيز اين نظر را تقويت مي گيرد؛ در برمي
به جاي نمايندگي، به واسطه رواج بيشـتر آن نسـبت بـه سـاير     » وكالت«اژه رسد ذكر و نظر مي

  .كند) (اثبات شيء نفي ماعدا نميها است  نمايندگي
تواند  عدد اعتباري در ايجاب و قبول است؛ يعني يك نفر مي. قسمت اخير ماده مبين كافي بودن ت2

قبـول باشـد و نيـازي بـه تعـدد       به اعتباري بيان كننده ايجاب و به اعتبار ديگري بيـان كننـده  
  فيزيكي موجب و قابل نيست.

است اما واقعيت اين است كـه    ناظر به معامله با خود دانسته شده 198. اگر چه قسمت اخير ماده 3
مصداق واقعي معامله با خود در فرضي است كه شخص از يك طرف اصيل و از سـوي ديگـر بـه    

  كند. عنوان نماينده عمل مي
شهور فقهاي اماميه، در وكالت مطلق، معامله با خود صحيح نيست زيرا اصل بر عـدم  . طبق نظر م4

؛ 385، ص. )33شـهيدي( (باشـد   جواز تصرف در مال غير است، مگـر اينكـه خـود موكـل اذن داده     
  ).149)، ص34طباطبايي(
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اد بـا خـود،   آيد كه انعقاد قـرارد  قانون مدني، چنين برمي 198مواد قانوني از جمله ماده ظاهر . از 5
 عليـه خـويش   معامله قيم با مولي مانند با منع قانوني مواجه باشد ، مگر1االصول معتبر است علي

يا ، كه باطل استغايب و جنين با ق.ا.ح)  119(م  يا معامله امين غايب و جنين) ق.م 1241، 1240مواد (
 هاي سهامي يران شركتمعامله مدمانند  را مشروط به رعايت شرايطي كرده باشد آنكه قانون آن

يـا طـرف معاملـه قـرار     ) ق.ا 44ق.ا.س.ك.ا  10و م  1347ل.ا.ق.ت مصـوب   129مـاده  ( با شركت يا تعاوني
گرفتن حق العمل كار كه مشروط بر اين است كه كاالي موضوع معامله مظنه بورسي يا بـازاري  

آن اهميـت   عقـد در  و يا از جمله قراردادهايي باشد كه شخصيت طرف ق.ت) 373(م داشته باشد
  ق.م). 1072(م مانند نكاح اي داشته باشد عمده

ور غير مـالي اصـوالً غيـر    معامله با خود در امور مالي اصوالً مجاز و در امطبق ظاهر قانون مدني، . 6
  ).ق.م 1072(مالك ماده مجاز است 

معاملـه بـا   ، ق.ا.ج) 119(م و امين غايب و جنين  ق.م.) 1240(م برخالف قيم طبق ظاهر قانون مدني، . 7
  . ق.م) 1240(ر.ك به حواشي ماده  خود، از سوي وصي و ولي قهري اصوالً صحيح است

  اثر اشتباه و اكراه:   199 ماده
  رضاي حاصل در نتيجة اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

غـبن را از  قانون مدني تـدليس و  عيوب اراده در نظام حقوق ما، محدود به اشتباه و اكراه است و . 1
  داند. صحيح و البته قابل فسخ مي در اين موارد، عيوب اراده ندانسته و عقد را

(مـا  خالف واقعي است كه در انجام يك عمل حقوقي وجـود دارد  يا پندار . اشتباه به معناي تصور 2
(عقي لَم دو ما قُص دقْصلم ي قَعاشتباه، اوصاف بيان  ؛ تفاوت اشتباه با جهل در اين است كه در مبحثو

كنـد؛ در   شده در قرارداد، منطبق با واقع نيست و مشتبه به تصور وجود آن اوصاف معاملـه مـي  
، اساساً اوصاف مورد معامله براي طرف قرارداد بيان نشـده  ق.م) 216(م حاليكه در جهل به اوصاف 

نـدارد كـه در    سـت) (اعم از درست يا نادرو براي وي مجهول است و شخص جاهل علمي به اوصاف 
  .ق.م) 216(م فرض اخير، معامله، به دليل مجهول بودن اوصاف مورد معامله باطل است 

كنـد و   مطلق است ولي هر نوع اشتباهي عقـد را باطـل نمـي    199در ماده » اشتباه«اگر چه واژه  .3
 قانون مدني اين است كه اشتباه در صـورتي موجـب بطـالن عقـد     201و  200مستنبط از مواد 

كـه   اي يـا در شخصـيت طـرف معاملـه    ) 200(ماست كه ناشي از اشتباه در خود موضـوع معاملـه   
  باشد. )201(مشخصيت وي علّت عمده عقد است 

                                                      
 نامه است. ، منوط به تصريح امكان انجام اين عمل در وكالتدر رويه عملي، انعقاد معامله از سوي وكيل با خود -1
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گيـرد   را در بر مي» قصد«است كه هم » اراده«در معناي عام و مترادف  199در ماده » رضا«واژه  .4
» اكـراه «زنـد و   شخص ضربه مي» قصد«ه ب» اشتباه«به معناي خاص كلمه را؛ زيرا » رضا«و هم 

  او.» رضاي«به 
 معامله به كار رفته است» عدم صحت«، در معناي عام يعني »موجب نفوذ معامله نيست«. عبارت 5

زيرا اشتباه به معناي خاص موجب بطـالن عقـد و اكـراه بـه      كه اعم از بطالن و عدم نفوذ است؛
  معناي خاص موجب عدم نفوذ عقد است.

  : (اشتباه مانع تراضي) گردد و در اين فروض عقد باطل است اهاتي كه مانع تشكيل عقد مياشتب. 6
اشتباه در ماهيت و نوع عقد، كه مانع از تراضي است، مثل اينكه مخاطب تصور كند كه عقـد   •

 ؛)194(مهبه است در حاليكه در واقع بيع باشد 
ليل عـدم تطـابق ايجـاب و قبـول باطـل      عقد كه به د (موضوع) مورد ماهيت و ذات اشتباه در •

او قصـد  كنـد   است. مثل اينكه شخص قصد فروش خانه را دارد و طـرف مقابـل تصـور مـي    
  فروش اتومبيل خود را دارد؛

كننـده   (اشـتباه معيـوب  اشتباهاتي كه مانع تـأثير اراده شـده و عقـد در ايـن فـروض باطـل اسـت         .7
  :(اشتباه به معناي خاص)تراضي)

، »عـرف «آن، يعنـي اوصـافي كـه در      ورت عرفي موضوع معامله يا اوصـاف جـوهري  اشتباه در ص• 
  ؛ق.م)353(مكند، مثل طال يا  نقره بودن براي انگشتر  موضوع معامله را از ساير اشياء متمايز مي

اشتباه در كميت مورد معامله در صورتي كه كميت جنبه اصلي داشـته و جـزء مبيـع باشـد      •
  ).ق.م384(م.

موضوع معامله است » اساسي«خود موضوع معامله كه منظور اشتباه در وصف ذاتي و  دراشتباه • 
بوده است؛ البته طبق ظاهر قانون مدني اشـتباه در خـود   » كننده معامله«كه مورد نظر شخص 

 آن بـا منطـق حقـوقي سـازگارتر اسـت؛     » بطـالن «موضوع معامله، موجب عدم نفوذ است، اما 
  م.)ق. 762و  353(مالك مواد 

يا در اوصاف اساسي، مشروط بر باشد مدني در هويت اشتباه در طرف معامله، اعم از اينكه اشتباه • 
   ).ق.م201، م5و4(ر.ك.ش اينكه شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد 

  ند از:ا گردند عبارت . اشتباهاتي كه سبب پيدايش حق فسخ مي8
  اينكه وارد قلمرو تراضي طرفين شده باشد؛؛ مشروط بر عقد مورد اشتباه در اوصاف مهم • 
 • مشروط بر اين كـه وارد قلمـرو    ؛موضوع معامله يا غير مهم يا فرعي ضيرَاشتباه در اوصاف ع

باشد، مثل اينكه گفتـه شـود، رنـگ فـرش طبيعـي اسـت در حاليكـه          تراضي طرفين شده
  ؛ق.م)410و  235(مشيميايي است 

(مـواد  گـردد   رد معاملـه كـه سـبب ايجـاد خيـار غـبن مـي       اشتباه فاحش در قيمت و ارزش مـو  •
(مانند عتيقه بـودن   ؛ البته اگر اشتباه در ارزش و بها ناشي از خود موضوع معامله باشد)426الي416
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معامله باطل است و يا اگر اين اشتباه مانع تراضي باشد مانند زماني كه قيمت بـه تومـان    مال)
  كند؛ اين اشتباه سبب بطالن خواهد بود. تصور مي شود و مخاطب آن را به ريال گفته مي

مبيـع  » وصـف «اشتباه در كميت مورد معامله در صورتي كه كميت جنبـه فرعـي داشـته و      •
   ق.م.)؛355(م.باشد 

كند، امـا اگـر    بودن، حق فسخ ايجاد مي غير اساسيبه شرط  )438(ماشتباه ناشي از تدليس  • 
 ؛است، موجب بطالن خواهد بـود   آگاهانه شكل نگرفته علت عمده عقد باشد، چون اراده فرد

مقدم اسـت  » اشتباه«با تدليس يا غبن،  در وصف اساسي  به عبارت ديگر در تعارض اشتباه
  باشد. و عقد باطل مي

  . اشتباهات بي تاثير در سرنوشت عقد:9
  ؛در قيمت(غيرفاحش) اشتباه جزئي • 

   ؛باشد  نشده طرفين تراضي اشتباه در اوصاف به شرط آنكه وارد قلمرو •
  ؛باشد  اشتباه در طرف معامله، چنانچه علت عمده عقد نبوده• 
  ها. انگيزه اشتباه در اغراض و •

اراده حقيقي آنها يكسان باشد ولي نتيجه حاصله از عقـد،   . در صورتي كه اراده انشايي طرفين با10
اي  خانـه  يعنوان مثال، چنانچه شخصبه  آنها منطبق نباشد، عقد صحيح است؛ انگيزه با داعي و

هـاي تهـران،    را جهت تحصيل در شهر تهران اجاره كند و بعداً به دليل عدم قبـولي در دانشـگاه  
در عقد اجـاره نـدارد مگـر     يز آن استفاده كند، اين امر تأثيرانيازي به آن خانه نداشته و نتواند 

  خالف آن شرط شده باشد.

  اشتباه در خود موضوع معامله:  200 ماده
  اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

  از: عبارت است. شرايط تاثير اشتباه 1
حظه انشاء عقـد، شـخص آن وصـف را    در ل اشتباه مربوط به علت عمده عقد باشد به طوري كه •

  كرد؛ عقد نميدانست، آن عقد را من مي شخص فقدان آن وصف را اگر نظر خود قرارداده ومد
اشتباه يكي از طرفين كافي است، مشروط بر اينكه اين اشـتباه وارد قلمـرو تراضـي طـرفين     • 

؛ به عنوان مثال اگر كسي چوبي را به قصد ساختن باشد. خواه به طور ضمني يا صريح  شده
مبل بخرد در حالي كه ساخت مبل از آن چوب ممكن نيسـت اگـر ايـن قصـد وارد قلمـرو      

ن شده باشد و فروشنده از آن مطلع باشد، عقـد بـه واسـطه اشـتباه در وصـف      تراضي طرفي
اساسي، باطل است وگرنه عقد صحيح بوده و خريدار هيچ حقي ندارد زيرا در مبحث اشتباه، 

  استثنائاً، ارادة ظاهري بر ارادة باطني مقدم است؛
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در تشخيص اين امر،  ؛غفلت عمده فرد نباشد از باشد و ناشي پوشي بوده چشماشتباه قابل • 
  شود.  سن، تجربه و حرفه فرد، مالك قرار داده مي

يا موضوع باشد و يا  (قانون)حكم ، ناشي از جهل به گذاري اشتباه، تفاوتي ندارد كه اشتباه. در تاثير2
  بر اثر تدليس مخاطب و يا آنكه اين اشتباه از سوي خريدار باشد يا فروشنده. 

  نه بطالن. ،عقد موجب حق فسخ است ولي غيراساسي)( . اشتباه در اوصاف مهم3
  نه حق فسخ. ،. غبن فاحش در نتيجه اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطالن است4
قانون مدني فرانسه است كه در لغت به معني  1110در ماده » substance«ترجمه كلمه » خود« .5

اي كه كاال از  است يعني ماده» سجن«معادل » خود«ذات هم آمده است و مطابق نظريه نوعي، 
اي به عنوان طال فروخته شود و بعد  ؛ به عنوان مثال اگر مجسمهق.م.) 353(م  شود ن ساخته ميآ

كشف شود كه آب طال بوده است، بيع باطل است منتهـا در جـايي كـه وصـف ديگـري از نظـر       
يـه شخصـي، ديگـر    ساز معروف آن مجسـمه، بنـابر نظر   طرفين جنبه اساسي دارد مانند مجسمه
سمه توسط هنرمند معروف جشود و ساخته شدن آن م جنس، خود موضوع معامله محسوب نمي

وصف اساسي است كه جانشين ذات گشته و در صورتي كه معلوم شود مجسمه توسط هنرمنـد  
اعالم شده ساخته نشده است بيع باطل است ولو مجسمه از طال باشـد؛ بنـابراين رابطـه     معروف

ايـن معنـا كـه گـاه      هرابطه عموم و خصوص من وجه است ب» خود موضوع معامله« با» جنس«
از خـود موضـوع معاملـه،     نظـور خود موضوع معامله، همان جنس مورد معامله است و گاه نيز م

  .گويند مي» وصف جانشين ذات«به آن  وصف اساسي ديگري است كه
اعم از صريح يا ضمني را كشف نمـود و در  . در تعيين وصف اساسي، ابتدا بايد اراده واقعي طرفين 6

مالك عمل است؛ با اين تفاوت كه اگـر شخصـي    (عرف)صورت فقدان آن، اراده مفروض طرفين 
بايـد ورود آن در قلمـرو    (وصـف اساسـي شخصـي)   مدعي شود كه وصف خاصي مد نظر بوده است 

نـدارد زيـرا امـر     تراضي طرفين را اثبات كند در حاليكه، وصف اساسي عرفـي نيـازي بـه اثبـات    
؛ به عنوان مثال اگر شخص وارد بدل فروشي شـود و  )225(م متعارف به منزله ذكر در عقد است 

كـرده اسـت كـه     انگشتري را به قيمت ارزاني خريداري كند و سپس مدعي شود كه تصـور مـي  
ي انگشتر طال است، تصور اشتباه وي تأثيري در صحت عقد ندارد اما اگر شخصي وارد طال فروش

شود و انگشتري را به قيمت تقريبي معادل طال بخرد و بعداً معلوم شود كه بدل است بيع باطل 
است ولو در معامله ذكر نشده باشد كه جنس انگشتر طال است زيرا متعارف آن اسـت كـه طـال    

  فروشد، نه بدل و همين امر متعارف به منزله ذكر در عقد است. فروشي، انگشتر طال مي
ر وصف اساسي مورد معامله، اصوالً در مال معين قابل تحقق است چرا كه در مال كلـي،  اشتباه د. 7

شخص متعهد است مالِ مطابق اوصاف توافق شده را تحويل نمايـد و در صـورتي كـه بـه تعهـد      
تواند اصـوالً وي را الـزام بـه اجـراي تعهـد       خويش عمل ننمايد عقد صحيح است و متعهدله مي

بيان شده در هيچ يك از مصاديق كلي هم وجـود نداشـته باشـد كـه در     نمايد مگر اينكه وصف 
  صورت معامله باطل است. اين
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ظاهر ماده، اشتباه در خود موضوع معامله را موجب عدم نفوذ عقد دانسته است در حاليكه اشتباه . 8
از  كند و نه رضا؛ بنابراين با توجه به مبناي اشـتباه و بـا وحـدت مـالك     خدشه به قصد وارد مي

  عقد است.» بطالن«ق.م، ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله  762و  353مواد 
مبني بر عتيقه بودن مورد معامله منعقد شـود منتهـا فروشـنده در خصـوص      ،. در صورتي كه بيع9

، شرط عدم مسئوليت نمايد و بعداً كشف شود كه مـورد معاملـه فاقـد    (عتيقه بودن)وصف مذكور 
قابل فسخ است مگر اينكه فروشنده بـا علـم بـه فقـدان     ست، قرارداد صحيح و غيرف مذكور اوص

توانـد قـرارداد را    صورت خريدار از باب تـدليس مـي   وصف، چنين شرطي نموده باشد كه در اين
  فسخ كند.

  (اشتباه در عاقد) اشتباه در شخصيت طرف معامله:   201 ماده
مگـر در مـواردي كـه     اشتباه در شخص طرف به صحت معاملـه خللـي وارد نمـي آورد   

  شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
  ق.م). 762(وحدت مالك از ماده  است »بطالن«در اين ماده، به معناي  »خلل«. واژه 1
  ، مدني يا اوصاف اساسي فرد است.  (جسمي) طرف، اعم از اشتباه در هويت مادي.  اشتباه در شخص 2
تبه است؛ نحوه نگارش ماده كه اصل را بر عدم تـأثير اشـتباه   اثبات عمده و اساسي بودن اشتباه با مش. 3

قرار داده است نيز مويد همين برداشت است؛ به ويژه اين كه غالباً عوضين ركـن قـرارداد بـه شـمار     
تا جايي اعتبار » علت عمده نبودن شخصيت طرف قرارداد«آيند، نه متعاقدين. با وجود اين، اصل  مي

در قراردادهاي رايگان و يا قراردادهايي كه نيـاز  بر قضيه نباشد بنابراين  دارد كه مخالف ظواهر حاكم
هـاي تضـامني يـا نسـبي،      و يا شراكت در شركت (وكيل، پزشك، هنرمند)به مهارت و تخصص باال دارد 

  شخصيت طرف، علت عمده عقد است. ظاهر بر اين است كه
است، نه » خيار فسخ«ط شده باشد، موجب . اشتباه در اوصاف اساسي همسر در عقد نكاح حتي اگر شر4

  طرف باشد كه مانع تراضي است.» هويت مادي«مگر اينكه اشتباه در  ق.م)1128(مبطالن 
تحقق عقد است ولو در قراردادهايي كـه شخصـيت طـرف     مانعاشتباه در هويت جسمي و مادي . 5

د و فقـط مخاطـب ايجـاب    زيرا قبول بايد از مخاطب ايجاب صادر شو ق.م.) 194(م اهميتي ندارد 
  (لنگرودي)تواند اين موجود اقتضايي را به مرحله نهايي برساند  مي

، )201)، ص5(كاتوزيـان(  نـه علـت فـاعلي    ،اسـت » غـايي «در اين ماده به معنـاي علـت    »علت«. واژه 6
  ق.م).765(م 1جهت كه در آنجا علت به معناي علت فاعلي است برخالف مستفيد بال

                                                      
منظور از علّت غايي، هدف و انگيزه اصلي معامل از انعقاد عقد است و در مقابل منظور از علّت فاعلي، سبب و علّت  -1

ها با عنوان اسباب  ايجاد اثر حقوقي است؛ به عنوان مثال هر تملكي بايد مستند به يك سبب و علّت قانوني باشد كه از آن
 شوند. ق.م) مانند ارث يا قرارداد كه اين موارد علّت فاعلي محسوب مي 140شود (م  تملك ياد مي
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  شرط موثر بودن اكراه –موضوع اكراه :   202 ماده
شود كه موثر در هر شخص با شعوري بـوده و او را نسـبت بـه     اكراه به اعمالي حاصل مي

جان يا مال يا آبرو خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمـال  
  اكراه آميز سن و شخصيت و اخالق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

بـل تحمـل و نامشـروع در يـك     كراه عبارت است از ايجاد بيم و هراس و فشار غيرعـادي و غيرقا . ا1
كننده است، تن دهـد،   اي كه مورد نظر اكراه وي برخالف رضاي خود به انجام معاملهشخص كه 

  آزادي تصميم گرفتن از فرد سلب شود. ،اي كه در اثر اين فشار به گونه
  

 ؛ق.م.)208(م . انجام اعمال تهديد كننده و اكراه آميز 1                               
 ؛ق. م.) 207(م نامشروع بودن وسيله يا هدف اكراه . 2 .  شرايط تحقق اكراه:  2

  ).ق. م 205و  202(م يت و موثر افتادن اكراه رابطه سبب. 3                            
  

ه و اكراه آميز از سوي مكرِه اعم از اينكه طـرف معاملـه   . براي تحقق اكراه، بايد اعمال تهديد كنند3
و يـا نزديكـانش    (مكـرَه) ، نسبت به جان، مال يا آبروي اكراه شـونده  ق.م)203(م ،»نباشد« باشد يا

 .ق.م) 205و202(م موثر واقع شود » فرد مكرَه« صورت بگيرد و اين اكراه در
است و توجه به سن، شخصيت، اخالق و مـرد  » وعين«تاً قابل تحمل نباشد، بيانگر مالك . قيد عاد4

ارجح اسـت  » شخصي«است، در تعارض اين دو بند، مالك » شخصي«يا زن بودن، بيانگر مالك 
  است. » تحمل بار اثبات دعوي«و فايده مالك نوعي در 

ــور از واژه 5 ــعوري«. منظ ــارت » باش ــؤثر در «در عب ــعوري م ــر شــخص باش ــارف«، »ه » شــخص متع
)Reasonable Person( .است 

مباح است كه شخص به موجب قانون حق بـه كـار بـردن آن را داشـته      . وسيله هنگامي مشروع و6
 باشد، مثل تهديد به رجوع به دادگاه. 

. تهديد مشروع، تهديدي است كه بنا به آن امتيازي خارج از حدود، و زياده بر حق به دست نيامـده  7
 باشد.   

 ايجاد بيم و هراس و رضاي به عقد ، رابطه سببيت وجود داشته باشد.  يا . بايد ميان اعمال فشار و8
 . اكراه زماني موثر است كه به منظور وادار ساختن فرد به انعقاد عقد باشد.9

  ».آگاهانه«در اشتباه، اراده متعامل  و گيرد شكل نمي» آزادانه«. در اكراه، اراده متعامل 10

  اكراه از طرف خارجي –اثر اكراه :  203 ماده
  اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

  ، غيرنافذ است.»رضا معيوب بودن«. اكراه در اصل به واسطه 1
، عقد باطل خواهـد  »فقدان قصد«اي باشد كه قصد را زايل كند، به واسطه  . چنانچه اكراه به درجه2

  .ق.م) 1070(م. بود
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را معيـوب  » رضـا «راه معنوي كاشود:  به مادي و معنوي تقسيم مي» درجه شدت«حيث اكراه از . 3
تهديـد بـه   كننده، متعاقد را با  چنانچه اكراهگردد؛  مي» زوال قصد«كند و اكراه مادي موجب  مي

غيـر  «محسوب شـده و عقـد   » معنوي«به انعقاد عقد مجبور كند، اكراه  انتشار عكسهايي از وي
گر اكراه كننده دست متعاقد را بگيرد و به اجبار، برگه عقد را امضا كنـد، اكـراه   است، اما ا» نافذ

  است. » باطل«و عقد  (اجبار)بوده » مادي«
  ، نه عدم نفوذ. است» بطالن«اكراه در ايقاع موجب طبق نظر مشهور فقها، . 4
م اصوالً غير نافذ بدانيم باز . اگر ايقاع را تابع قواعد عمومي قراردادها و به تبع آن ايقاع اكراهي را ه5

  :)155-158)، صص 46كاتوزيان (( شك ايقاع اكراهي در موارد زير باطل است هم بي
  طالق؛   •
  است، مثل خيار غبن و اخذ به شفعه.» فوري«مواردي كه اعمال حق    •

ـ    ق.م كشف حقيقي استنباط مي 258و  257. اگر چه از جمع مواد 6 ا شود ولي غالـب حقوقـدانان ب
» كشـف حكمـي  «اكـراه را   ق.م در باب عقد فضـولي، اثـر اجـازه در    258وحدت مالك از ماده 

  .)540، ص. )11كاتوزيان((اند  دانسته

  تهديد نزديكان:  204 ماده
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و 

ص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكـراه  اوالد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخي
  بسته به نظر عرف است.

  مؤثر واقع شود، نه ارادة نزديكان.» فرد متعامل«اي باشد كه در ارادة  . تهديد در نزديكان فرد، بايد به گونه1
دارد و چنانچه تأثير تهديد دوستان و ساير نزديكان و يا حتـي تهديـد   » تمثيلي«. مادة فوق جنبه 2

  1شي در ارادة فرد متعامل ثابت شود، معامله غيرنافذ خواهد بود.به خودك
در مادة فوق، منظـور از نفـس، مـال بـوده     رسد  ميبه نظر . اگرچه نفس در لغت به معناي جان است، اما 3

  ).193)، ص 20) (ر.ك امامي ((اذا اجتمعا افترقااست 
شـود؛ منتهـا    ؤثر افتد، اكراه محسوب مي. تهديد نسبت به اموال نزديكان نيز اگر در فرد متعامل م4

كنند كه منتج به صـدمه   برخي از حقوقدانان تهديد به مال نزديكان را در صورتي اكراه تلقي مي
  مانند تهديد به سرقت يا اتالف مخزن اكسيژن بيمار. ؛ )206،ص.)5(كاتوزيان( گرددبدني يا آبرويي 

                                                      
  موجب اكراه نيست.» اقوام دور«و » دوست«اقوام نزديك و تهديد نسبت به » مال«قانون مدني، تهديد نسبت به » ظاهر«طبق  -1
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 شرط مؤثر بودن اكراه:   205 ماده
ده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خـود را بـه   هرگاه شخصي كه تهديد ش

موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خـود  
  شود. دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكْرَه محسوب نمي

راه و انجام عمل، رابطه سـببيت  اكراه است يعني بايد بين اك» موثر بودن«. ماده فوق بيانگر شرط 1
  وجود داشته باشد.

. براي تحقق اكراه الزم نيست كه دفع اكراه غيرممكن باشد بلكـه در فرضـي كـه دفـع اكـراه هـم       2
دهد، بازهم معامله  ممكن است ولي موجب مشقت و سختي مكره است و مكره تن به معامله مي

  ).25ه شود (مفهوم مخالف قسمت خير ماد اكراهي محسوب مي

  اثر اضطرار:  206 ماده
اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معاملة اضـطراري  

  معتبر خواهد بود.
است. زيرا  اوالً اگر معامله مضطر را صـحيح نـدانيم، بـه    » صحيح«. معامله مضطر، برخالف مكره، 1

اوضاع و احوالي است كه او را مجبـور  در نتيجه  معموالً ضرر خود مضطر است؛ ثانياً اجبارِ مضطر
كند، بلكه مضطر براي رفع ضرر بيشتر، خود آزادانه ضرر كمتر را  نمي »يمعين«به انعقاد قرارداد 

؛ بنابراين اگر شخصي بـراي پرداخـت پـولي كـه رباينـدگان      دهد گزيند و بدان رضايت مي بر مي
د، فروش خودرو صـحيح اسـت؛ زيـرا    اند، ناچار شود خودروي خود را بفروش فرزندش تقاضا كرده

ربايندگان مستقيماً او را تهديد به فروش خودرو ننمودند؛ اصـل اسـتحكام معـامالت نيـز مؤيـد      
  صحت معامله مضطر است.

 شـود  محسـوب مـي  » اكـراه «. سوء استفاده از اضطرار يـا ايجـاد آن بـه منظـور اجبـار طـرف معاملـه        2
عيت نامناسب بيمار سـوء اسـتفاده كـرده و درمـان او را     ، مثل پزشكي كه از وض)203)، ص5(كاتوزيان(

قـانون دريـايي ايـران مقـرر      179نمايد. به همين دليـل مـاده    منوط به پرداخت دستمزد گزاف مي
هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شـرايط آن  «دارد كه:  مي

است به تقاضاي هر يك از طرفين بوسيله دادگاه باطـل  به تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد، ممكن 
  »شود... يا تغيير داده 

  (اكراه به حق) اكراه مشروع:  207 ماده
  ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحة قانوني اكراه محسوب نمي شود.

  آميز شرط انجام اعمال اكراه:  208 ماده
  اشد اكراه محسوب نمي شود.مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده ب
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وب شـده و  اي براي ارعاب و وادار كردن فرد به معامله باشد، تهديد ضمني محس . اگر خوف مقدمه1
  ).506ص، )11كاتوزيان(( باشد از موارد اكراه مي

 والـدين ناراحت شدن شود. مثل ترس از  . اگر مبناي خوف، اخالقي و معنوي باشد، اكراه محسوب نمي2
  .ق.م فرانسه) 1114(ر.ك م 

  امضاء معامله اكراهي  :  209 ماده
  امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

  است.» تنفيذ يا اجازه معامله«، »امضاء معامله«منظور از . 1
  .ق.م)250(مالك مكه مسبوق به رد باشد  مگر آن، )209(م. اجازه موجب نفوذ معامله است 2
نسـبت بـه   » منافع«شود كه تأثير تنفيذ در  م. چنين استنباط ميق.  258. از وحدت مالك ماده 3

  .(نظريه كشف حكمي)است » آينده«نسبت به » ملكيت«و در » گذشته«
باشد و   واسطه اكراه معنوي خدشه دار شدهه است كه رضا ب موجب نفوذ عقد. امضاي مكره زماني 4

  انعقاد عقد در حالت هيپنوتيزم. باشد. مثل است، موثر نمي اكراه مادي كه قصد زايل شده در
تأثير اكراه مال موضوع وكالت را بفروشد، عقد بيع هم توسط وكيل قابـل تنفيـذ    . اگر وكيل تحت 5

  است و هم موكل.
؛ اعم از اينكه عقد عهـدي باشـد يـا    . در صورت فوت مكره، اجازه يا رد معامله اكراهي با ورثه است6

  تمليكي.
ذ عقد اكراهي، عقد غيرنافذ است ولي طرف قرارداد، حق بر هـم زدن آن را  اگر چه تا قبل از تنفي .7

  كند. و حتي فوت وي نيز قرارداد را منحل نمي ق.م.) 252(مالك ماده اصوالً ندارد 
. اگر در عقد بيع فروشنده و خريدار تحت تأثير اكراه شخص ثالثي، وادار به انعقاد بيع شوند، عقـد  8

محسوب شده و نفوذ آن منوط به تنفيذ هر دو طرف اسـت و رد عقـد از   نافذ  از هر دو طرف غير
  كند. سوي هر يك از طرفين، عقد را باطل مي

  در اهليت طرفينمبحث دوم: 
  شرط اهل بودن متعاقدين:  210 ماده

  متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند. 
يـا خـاص    نند عدم اهليت صـغير) (ماعدم اهليت براي معامله ممكن است عام باشـد  به اعتقاد برخي . 1

» اهليت عام«و اهليت در اين ماده ناظر به  )عليه خويش مولي(مانند عدم اهليت قيم براي معامله با باشد 
ق نباشـد زيـرا   رسد چنين تقسيم بندي دقيـ  با وجود اين، به نظر مي ؛)208، ص. )5(كاتوزيان( است

اسـت و  » عتمتـ «بـه دليـل فقـدان اهليـت      )124(م.يم با مولي عليه خويش عدم امكان معامله ق
 ،از يك سنخ نيستند موارد فوق الذكرندارد؛ به عبارت ديگر،  (عدم اهليت استيفا)ارتباطي به حجر 

توانـد بـه    نمـي  وضعيت شخصي است كه فاقد حق بوده و نتيجتاً ،توضيح آنكه عدم اهليت تمتع
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بـر   فـرع رار گيـرد زيـرا اجـراي حـق،     طور مستقيم يا توسط نماينده خود، در مقام اعمال حق ق
تواند به طور  وضعيت شخصي است كه نمي (حجر) ؛ در مقابل عدم اهليت استيفاحق است داشتن

اين حق را از طريق نماينده قانوني خود اجرا كرده  تواند مستقيم حق خويش را اجرا كند اما مي
» اهليـت «روشن است كه منظور از  211؛ به ويژه اينكه، به قرينه ماده و طرف معامله قرار گيرد

  است. » اهليت استيفاء«، 210در ماده 
. اهليت استيفاء، فرع برداشتن اهليت تمتع است و در صورتي كه شخصي صـاحب حقـي نباشـد،    2

رسد؛ چنانكه كارمندان دولت، اهليت تمتـع جهـت معاملـه بـا دولـت را       نوبت به اعمال آن نمي
ع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولـت در معـامالت دولتـي و    (اليحه قانوني راجع به منندارند 

   .)22/10/1337كشوري مصوب 
قـانون   65(بنـد ب م  هاي اجرايي، جز در موارد استثنا شده، ممنوع  اشتغال بازنشستگان در دستگاه. 3

  . والً باطل استو نتيجتاً قرارداد كار منعقد شده در اين خصوص، اص )1389برنامه پنجم توسعه 

  اشخاص اهل:  211 ماده
  براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. 

  ق.م). 1210ماده  1(تبصره  است» قمري«سال تمام  9و در دختران  سال 15. سن بلوغ در پسران 1
راي افـراد  ب ي و اداري اثبات رشد رايرويه قضاقانون مدني در خصوص سن رشد ساكت است ولي . 2

اسـت؛ لـذا     سـال اختصـاص داده   18كمتـر از  سال تمام الزم نمي داند و آن را به افراد بالغ  18
  .)11/2/70-934/7، ش. )6(نظريه مشورتي(سالِ شمسي است  18سن الزم براي انعقاد معامله   اصوالً

  معامله با محجورين:  212 ماده
  اسطه عدم اهليت باطل است.معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به و

 1207دانسته است ولي از مـواد  » بطالن«ضمانت اجراي معامله محجورين را  212اگر چه ماده . 1
شود كه در برخي موارد عـدم اهليـت، موجـب بطـالن و در برخـي       چنين استنباط مي 1214تا 

لـه مجنـون و صـغير    معامموارد موجب عدم نفوذ و گاه تأثيري بر اعتبار قرارداد نـدارد؛ چنانكـه   
و در مـورد  » غيـر نافـذ  «و معامله صـغير مميـز و غيـر رشـيد، غالبـاً      » باطل«غيرمميز، هميشه 

  .)1214و  1212(مواد  1است »نافذ«، »مجاني«تملكات 
قانونگذار، اعمـال حقـوقي صـغير مميـز      . از آنجا كه حجر صغير مميز جنبه حمايتي دارد، به نظر2

  كودك است. ولي يا قيمبه اراده باطل نيست و نفوذ آن منوط 

                                                      
) و هم يناست كه هم در موضوع (مفهوم محجور 213و  212ي در مواد آنچه مسلم است، ضرورت اصالح و بازنگر -1

 در حكم (ضمانت اجراي معامله محجورين) مجمل و متعارض است.
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اش بدون اذن ولي يا قيم ، غيرنافذ بوده و با تنفيذ نماينده قانوني  . تصرف سفيه در اموال و حقوق مالي3
عـوض، يـا    او معتبر خواهد بود اما تملكات رايگان از جانب سفيه مانند قبول هبه، وصيت و صلح بـي 

  اعمال و اقدامات او در امور غيرمالي مانند نكاح، نافذ است. اعطاي وكالت به ديگران در اين امور و يا 
. در خصوص مجنون ادواري كه شخص در آن، مدتي در حال جنون اسـت و مـدت ديگـر افاقـه پيـدا      4

» اي اماره«شود، در صورت صدور حكم جنون از سوي دادگاه، اين حكم  كند و باز دچار جنون مي مي
هد بود و فردي كه افاقه مجنـون در حالـت انعقـاد عقـد را ادعـا      بر بطالن همه معامالت مجنون خوا

اسـتناد نمايـد    ق.م) 223(متواند با وجود اين اماره به اصل صـحت   كند بايد اقامه دليل كند و نمي مي
  ).ق.م 1213(قسمت اخير ماده 

ها   ماينده قانوني آنولو با اجازه ن(اعم از پسر يا دختر) سال  15. انعقاد قرارداد كار با اشخاص كمتر از 5
  .ق.ك) 176و  79(م باطل و مستوجب مجازات كارفرما است  (ولي يا قيم)

  معامله با محجورين:  213 ماده
  معامله محجورين نافذ نيست.

س «واژه محجـور در ايـن مـاده بـه معنـاي      . به اعتقاد برخي از حقوقدانان، 1 » ورشكسـته «و » مفلـَّ
  ).176)، ص 1(لنگرودي ()209، ص. )5(كاتوزيان(باشد  مي

  مبحث سوم: در مورد  معامله

 مورد معامله:  214 ماده
  كنند. مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي

ز از موضـوع عقـد و   است كه متماي» متعلق موضوع تعهد«در ماده فوق، » مورد معامله«. منظور از 1
ر، مورد معامله در معناي دقيق خود كه همان ماهيت اعتباري به عبارت ديگ موضوع تعهد است؛

  است:» موضوع عقد«عقد است به كار نرفته است كه در اين معنا مترادف با 
د حقوقي است كه طرفين عقد به منظور محقق سـاختن آن بـه   ني، عمل و فرا»موضوع عقد« •

ض تمليك عـين معـين بـه عـو    كنند. مثالً اگر هدف طرفين  انعقاد عقد با يكديگر مبادرت مي
  معلوم باشد، موضوع عقد بيع است؛

 كند ا در برابر متعهدله مشغول ميآن چيزي است كه ذمه متعهد ر (متعهدبه)،» موضوع تعهد«• 
جـام كـار باشـد در واقـع     ، انجام كار يا خودداري از انيا تسليم مال تواند انتقال مالكيت كه مي

  موضوع تعهد، از آثار عقد است.
شود يـا آن كـاري اسـت كـه     يا تسليم ، همان شيئي است كه بايد منتقل »متعلق موضوع تعهد« •

  انجام يا ترك آن خواسته شده است.
  از: عبارت است معامله،  هاي مورد . ويژگي2
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   ؛)348و  215(مواد  ماليت داشته باشد •
   ؛)215(ممشروع باشد  •
  ؛)342و  216(مواد  معلوم و معين باشد •
مـال  «؛ اين شرط ناظر به فرضي است كه موضوع تعهد تمليـك يـا تسـليم    متعهد باشد ملك •

  ؛)269(مباشد؛ » كلي
  ؛)348(مقابل نقل و انتقال باشد  •
   ؛)348(ممقدورالتسليم باشد مقدور يا  •
ناظر به معامله عين معين است و در معاملـه عـين كلـي،    » موجود بودن«شرط  ؛)361(مموجود باشد  •

  ست آن عين، در زمان انعقاد عقد موجود باشد بلكه كافي است در زمان تسليم موجود باشد.الزم ني
ولـي  ؛ )216م  4بـه ش  . (ر.ك باشد» عين معين«باشد، حتماً بايد » قيمي«معامله از اموال  . اگر مورد3 

  .مال مثلي ممكن است به صورت عين معين يا كلي در معين يا كلي في ذمه، معامله شود

  ط ماليت و مشروع بودن مورد معاملهشر:  215 ماده
  مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقاليي مشروع باشد.

اما از نظـر متعـاملين، ارزش    (مالك نوعي). چنانچه مورد معامله، به لحاظ عرفي ماليت نداشته باشد 1
(ماننـد  اسـت  صـحيح   و معامله كردن آن معقـول باشـد   (مالك شخصي)مالي و معنوي داشته باشد 

  . )206)، ص5(كاتوزيان()هيئت عمومي ديوانعالي كشور 10/11/1338 -5892رأي اصراري، شماره  ( يادگاريهاي خانوادگي)
  .1. فروش اعضاي بدن بعضاً صحيح است مثل فروش خون يا مو2
يـا   (اعـم از مـادي  است كه نيازي » منفعت عقاليي«مورد معامله درصورتي داراي به اعتقاد برخي، . 3

  .)242، ش. )35شهيدي((را برآورده كند و سود آن بيش از زيان آن باشد  معنوي)
اصوالً قابليت ثبت در نظام حقوقي ايران را ندارد ليكن ماليت داشـته و معاملـه آن   » ايده«. اگرچه 4

  اصوالً معتبر است.

                                                      
در صحت انتقال اعضاي بدن، پس از فوت ترديدي نيست و در زمان حيات نيز در صورتي كه انتقال، موجب خاتمه  -1

فعت عقاليي باشد اصوالً صحيح است؛ در خصوص اينكه آيا عالوه بر اين دو حيات انتقال دهنده نشود و انتقال، متضمن من
شرط، الزم است كه انتقال مجاني نيز باشد يا انتقال معوض اعضا هم صحيح است اختالف نظر وجود دارد؛ توضيح آنكه 

ي در صحت آن وجود انتقال اعضاي بدن در زمان حيات، اگر مجاني باشد (مثالً در قالب هبه يا صلح بالعوض) ترديد
ندارد ولو در آن شرط عوض شده باشد ولي در بيع و فروش اعضاي بدن ترديد شده است چرا كه ممكن است فروش 

رسد، دست كم در بعضي از موارد،  اعضاي بدن، جهت كسب عوض، خالف اخالق حسنه محسوب شود. لكن به نظر مي
اند  شير مادر و خون، به دليل داشتن منفعت عقاليي، حكم نمودهفروش اعضاي بدن صحيح است چنانكه فقها بر جواز بيع 

 ).625، ص 2؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 94(شهيد اول، لمعه، ص
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  (اصلِ لزومِ علم تفصيلي به مورد معامله)شرط معلوم بودن مورد معامله :  216 ماده
  رد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.مو

. مبهم در معناي خاص در برابر كلمه معلوم قرار دارد. براي معلوم بودن مورد معامله، بايد مقـدار،  1
در مقابـل معلـوم و معـين قـرار دارد؛ بـه       باشد؛ ولي در معناي عـام  جنس و وصف آن مشخص

  باشد. »معلوم و معين«مورد معامله بايد اين است كه  216نظور ماده معبارت ديگر 
آن، در خـارج   . معين بودن با معلوم بودن متفاوت است و منظور از معين بـودن، تعيـين مصـداق   2

مگر  ق.م)694(مو ترديد در مورد معامله، مانند ضمانت چند دين به نحو ترديد، باطل است  است
مضافاً بر اينكه مورد معامله بايد معلوم باشد خواه مورد تعهد عين  ؛م)ق. 564(م»  عقد جعاله«در 

معين باشد يا كلي؛ در حاليكه معين بودن تنها در عقدي كه موضوع آن، عين معين باشد، شرط 
  صحت است و در معامله عين كلي، معلوم بودن كافي است.

اير امور مثل ارزش مورد معامله تعيين مقدار، جنس و وصف اساسي مورد معامله كافي است و س. 3
تواند در قرارداد مبهم باشد البته در صورتي كه مورد معامله كلي باشد،  يا وصف مرغوبيت آن مي

  .)396، ش)14ق.م.) (كاتوزيان(279(م.منتخب نبايد عرفاً معيوب باشد 
اي معلوم كردن ، از جمله راهه)355(م ، شرط كردن )354(م بيان مشخصات، مشاهده، ارائه نمونه . 4

  مورد معامله است.
باطل است زيرا اختالف در بـين افـراد و   اصوالً فروش مال قيمي به صورت كلي يا كلي در معين . 5

  شود. ميو غرر مصاديق مال قيمي موجب مجهول شدن مورد معامله 
  ن معامله است.. دادن اختيار تعيين مورد معامله به يكي از طرفين قرارداد يا ثالث، موجب غَرر و بطال6
. در صورت عدم توافق طرفين در مقدار ثمن، عقد باطل است اما اگر ثمن معامله تعيين شود و سپس بـه  7

  داليلي در ميزان آن اختالف شود، طبق اصل عدم زياده، معامله با كمترين ثمن صحيح خواهد بود.
كنـد   تعيـين مـي   »قـانون «ا به اعتقاد برخي از حقوقدانان مواردي كه علم اجمالي كـافي اسـت ر  . 8

و به  )766(م.، صلح )736(م.، كفالت )694(م.، ضمان )564(م.نظير جعاله  ). 216، ذيل ماده )5(كاتوزيان(
ماهيت عقـد هـم چنـين    » عرفاً«در مواردي كه  رسد اما به نظر مي؛ )727(م.اعتقاد برخي حواله 

  ست. مثل عقد بيمه.كند بايد علم اجمالي را براي صحت عقد كافي دان اقتضا مي
  است.» اي و احتمالي عقود مسامحه«در ماده فوق، » موارد خاصه«. منظور از 9

  در جهت معامله مبحث چهارم:
 شرط مشروع بودن جهت معامله:  217 ماده

در معامله الزم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشـروع  
  الّا معامله باطل است. باشد و
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دن جهت معامله، شرط صحت معامله نيست و نامشروع بودن جهت معامله، به خـودي  مشروع بو. 1
كند چون بيان جهت انعقاد عقد، اصوالً الزامي نيسـت   خود، اصوالً خللي به صحت عقد وارد نمي

مگر در مواردي كه طبق قانون، بيان جهت عقد براي انعقاد عقد ضروري باشد كه  )217(صدر ماده 
  ت معامله بايد الزاماً مشروع باشد تا عقد تشكيل شود.در اين موارد جه

؛ البتـه ادعـاي مغـايرت، نيـاز بـه      ق.م) 975(م نامشروع است كه مغاير نظم عمومي باشد  اي انگيزه. 2
و در موارد ترديد، بايد، حكم به صحت عقد  )223(م اثبات دارد چراكه اصل بر مشروع بودن است 

، اگرچه انگيزه معامل بـه لحـاظ   (نه صوري)فرار از دين واقعي  1تمعامله با جه«نمود؛ چنانكه در 
 (مغايرت با حقوق طلبكـار) اخالقي مورد نكوهش و مذمت است اما به دليل غلبه جنبه خصوصي آن 

، باطل دانسته نشده اسـت و  ق.ت) 500(م بر جنبه عمومي آن، اين معامله، جز در موارد استثنايي 
 )65(م يـا عـدم نفـوذ     ق. ن. ا. م. م) 21(م ناد عقد در برابـر طلبكـار   ضمانت اجراي عدم قابليت است
بيني شده است و رضـاي طلبكـار، همـين نقيصـه را نيـز برطـرف        جهت حمايت از طلبكار پيش

  كند. در حاليكه اگر معامله خالف نظم عمومي باشد، باطل بوده و قابليت تنفيذ ندارد. مي
(يعنـي انگيـزه اصـلي و    جهت معاملـه باشـد     اوالًخواهد بود كه  ، زماني سبب بطالنانگيزه نامشروع. 3

باشد و طرفين از آن آگاه باشند؛ به   قلمرو تراضي طرفين شدهثانياً وارد  مستقيم از انعقاد عقد باشد)
اي را خريداري كـرده و   عنوان مثال اگر الف از شخص ب پولي را قرض كند تا از شخص ج خانه

هاي هرمي كه ممنوع است اختصاص دهـد. عقـد قـرض بـين الـف و ب       آن را به فعاليت شركت
هاي ممنوعه  شخص ب از انگيزه شخص الف مبني بر اختصاص خانه به فعاليت ولو صحيح است

خريد يك باب خانه است كه امر مشروعي اسـت و  (انگيزه اصلي)  مطلع باشد زيرا جهت عقد قرض
شود؛ اما عقد بيع، في ما بين الف و  حسوب ميانجام فعاليت ممنوعه در آن، هدف غيرمستقيم م

ج باطل است مشروط بر اينكه ج از انگيزه الف مطلع باشد زيـرا هـدف مسـتقيم الـف از خريـد      
اسـتحكام معـامالت    مصلحت عملي حمايت ازهاي نامشروع است؛  خانه، اختصاص آن به فعاليت

  نيز، مويد ضرورت وجود هر دو شرط است.
امري شخصي است. بـدين معنـا   » جهت معامله«، امري نوعي و يا سبب تعهد) (علت» جهت تعهد. «4

دهـد و در معـامالت مشـابه     كه تعهد هر يك از طرفين، جهت تعهد طرف ديگر را تشـكيل مـي  
انگيزه اصلي و بدون واسـطه   » جهت معامله«اما  جهت تعهد براي همه در هر زمان يكسان است

  ، مانند خريد خانه براي سكني يا ساختمان سازي.هر يك از طرفين در انعقاد عقد است

                                                      
، در معناي دقيق خود (نيت ايجاد معامله) به كار نرفته است و »معامله به قصد فرار از دين«در تركيب » قصد«واژه  -1

 استفاده نموده است.» با انگيزه فرار از دين«م نيز از عبارت ق.ن.ا.م. 21ماده ست؛ ا» انگيزه و جهت«منظور از آن، 
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يـا بـا    1تواند به صورت شرط ضمن عقد باشـد  .  شيوه و وسيله بيان جهت، موضوعيتي ندارد و مي5
  توجه به اوضاع و احوال، به نظر عرف، در حكم تصريح باشد. 

6 ـ     به معناي جهت، » تصريح«. شرط اثـر بـودن    يمحصور كردن وسيله اعـالم نيسـت، بلكـه اعـالم ب
؛ پـس صـرف اطـالع از انگيـزه نامشـروع      هاي پنهاني و لزوم آگاه ساختن طرف عقد است انگيزه

  ).144)، ص23(كاتوزيان(ولو در عقد بدان تصريح نشده باشد معامل براي بطالن عقد كافي است 
(ن.خ: . چنانچه شرط نامشروع، علت اصلي و جهت عقد باشـد، باطـل و مبطـل عقـد خواهـد بـود       7

  ).179)، ص 1نگرودي (ل
. نامشروع بودن جهت ايقاع هم موجب بطالن آن است، منتها در جايي كه ايقـاع دو طرفـه اسـت    8

شود) مانند ابراء، نامشروع بودن جهت  (يعني اثر ايقاع، عالوه بر موقع، متوجه طرف ايقاع هم مي
  در صورتي موجب بطالن است كه طرف ايقاع از آن مطلع باشد.

 وري با قصد فرار از دينمعامله ص:  218 ماده
هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجـام شـده آن معاملـه    

  باطل است.
وجود نداشت؛ ثانيـاً معاملـه بـه    » صوري بودن معامله«د قي اوالً )1307(مصوب سابق  218در ماده . 1

  قصد فرار از دين غيرنافذ تلقي شده بود.
است. در واقـع   ، ابهام ايجاد كرده 70در اصالحات سال » صوري بودن معامله«زودن قيد . قانونگذار با اف2

  است. است، مسكوت گذاشته شده   حكم معامله به قصد فرار از دين كه به طور صوري انجام نشده
و تعارض صورت با قصـد  » ملهاصوري بودن مع«بطالن در اين ماده مستند به  رسد كه . به نظر مي3

ا     است. در نتيجه معامله صوري اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا نباشد، باطـل اسـت. امـ
غيرقابـل  «بين دو طرف نافذ و در برابر اشخاص ثالث  ،فرار از دين(انگيزه) به قصد واقعي معامله 
  .)147و  146. ص، ص)23كاتوزيان (( 2ق.ن.ا.م.م) 21ق.ا. و ماده  40(اصل  باشد مي» استناد

                                                      
شود ولي در قراردادهاي خارجي، مرسوم است كه جهت و  در عرف معامالت داخلي، معموالً جهت معامله ذكر نمي -1

نظر به «به متن زير اشاره نمود:  توان به عنوان نمونه، مي شود ذكر مي (Preamble)داعي طرفين در قسمت مقدمه قرارداد 
هاي مشروبات الكلي، نياز به تأمين مواد اوليه مندرج در اين قرارداد را  اندازي خط توليد شيشه اينكه خريدار، جهت راه

 ».دارد
اين دو با توجه به ماهيت حق طلبكاران و حق انتقال گيرنده مال موضوع معامله به قصد فرار از دين و تعارض ميان منافع  -2

اگر معامله به قصد فرار از دين،  - 1گروه، بهتر است از منظر تحليل اقتصادي، ميان فروض مختلف قائل به تفكيك شويم: 
رايگان و مجاني باشد، انتقال گيرنده از يك سو عوضي را پرداخت ننموده است و از سوي ديگر بايد از اوضاع و احوال و 

ها حق داد كه طلب خود را از  بود بنابراين طلبكاران را بايد مقدم دانست و به آن ر مطلع ميمجاني بودن معامله از انگيزه بدهكا
ق.م، حكم به عدم نفوذ معامله  65توان از وحدت مالك ماده  مال موضوع انتقال استيفا نمايند و در تأييد اين برداشت مي
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ق.ن.ا.م.م، ضمانت اجراي معامله به قصد فرار از دين را، به عنوان  21اگر با وحدت مالك از ماده . 4
يك قاعده كلي، بين طرفين صحيح و نافذ و در مقابل طلبكاران، غيرقابل استناد دانسـته شـود،   
مواردي كه مقنن براي معامله به قصد فرار از دين، حكم خاصي را مقرر داشته اسـت از شـمول   

وقف به قصد اضرار بـه ديـان كـه غيرنافـذ و منـوط بـه        -1اين قاعده كلي خارج است، از جمله 
معامله تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از توقف كـه تحـت    -2 ؛م)ق. 65(م تنفيذ ديان است 

معامالتي كه تاجر ورشكسـته بـه قصـد اضـرار بـه       -3ق.ت)؛  424شرايطي، قابل فسخ است (م 
از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تـا صـدور حكـم بطـالن يـا فسـخ        طلبكاران پس

در صورتي كه موديان ماليـاتي   - 4ق.ت)؛  500قرارداد ارفاقي، منعقد نموده است، باطل است (م
اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسـر يـا فرزنـدان نماينـد      ،به قصد فرار از پرداخت ماليات

تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضـايي اقـدام    تي كشور ميامور ماليا سازمان
؛ بنابراين معامله به قصـد فـرار از   )27/11/1380هاي مستقيم اصالحي  قانون ماليات 202(تبصره ماده نمايد 

صحيح و قابل اسـتناد و غيرقابـل    -1دين (كه به صورت واقعي منعقد شده است) ممكن است، 
دهنده آگاه  گيرنده از انگيزه انتقال انند معامله معوض به قصد فرار از دين كه انتقالفسخ باشد (م
صحيح ولي غيرقابل استناد در مقابل ثالث (مانند معامله معوض به قصد فرار از  -2نبوده است)؛ 
 424صحيح ولي قابل فسخ (م  -3دهنده آگاه بوده است)؛  گيرنده از انگيزه انتقال دين كه انتقال

 202قابـل ابطـال (تبصـره م     -6ق.ت)؛  500باطـل (مـاده    -5ق.م)؛  65غيرنافذ (م  -4ق.ت)؛ 
رغم اين آشفتگي در ضمانت اجرايِ معامله به قصد فرار از دين كه محتاج اصـالح و   ق.م.م)؛ علي

بازنگري است، ولي قاعده كلي مبني بر صحت و عدم قابليت استناد معامله (تحت شرايط مقـرر  
  .) به قوت خويش باقي است1394ق.ن.ا.م.م  21در ماده 

                                                      
 132(م وان، بر تقدم قاعده الضرر بر اصل تسليط توسل جست ت رايگان به قصد فرار از دين نمود و به لحاظ مباني فقهي نيز مي

رسد كه بايد حق را به خريدار با حسن  اما اگر معامله به قصد فرار از دين معوض باشد به نظر مي - 2 ق.ا)؛ 40ق.م. و اصل 
ولو به قصد  –هكار است بنابراين فروش مال از سوي بد» حق ديني«نيت داد؛ به عبارت ديگر چون حق طلبكاران بر بدهكار 

قانون مدني  218استحكام معامالت و حذف ماده  مصلحت عملي لزومِكند؛  خللي به حق خريدار وارد نمي –فرار از دين 
سابق نيز مويد همين برداشت است مگر اينكه خريدار با حسن نيت نبوده و از انگيزه فروشنده مطلع باشد كه در اينصورت 

توانند، با اثبات اين موضوع، معامله را ناديده گرفته و به عنوان استثنايي بر اصل قابليت  كاران ميشايسته حمايت نبوده و طلب
استناد عقد، عين مال فروخته شده را به عنوان مال فروشنده (بدهكار) تلقي كرده و طلب خود را از آن استيفا نمايند؛ آنچه مويد 

ق.م (عدم تفكيك ميان موقوف عليهم با حسن نيت و  65است اطالق ماده اين برداشت و لزوم تفكيك عقد مجاني از معوض 
) است؛ به 1394هاي مالي (مصوب  قانون نحوه اجراي محكوميت 21گيرنده در ماده  با سوء نيت) و قيد لزوم اطالع انتقال

كنند و  يكديگر را ساقط مي توان گفت، ضرر خريدارِ با حسن نيت با ضرر طلبكاران تعارض داشته و لحاظ مباني فقهي نيز مي
 اصل اوليه كه همان اصل تسليط فروشنده بر مال خويش است اقتضاي صحت معامله را دارد.
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. معامله صوري بر دو گونه است: گاه طرفين عقد، قصد انجام هيچگونه عمل حقوقي را ندارند در ايـن  5
صورت عقد باطل است اما گاه طرفين قصد انجام عمل حقوقي خاصي را دارنـد امـا عمـداً ماهيـت     

ت پـدر      ب ديگري واقع ميمورد نظر خود را پنهان كرده و عقد را در قال سازند مـثالً در حاليكـه نيـ
هبه مال خود به يكي از فرزندان است، جهت جلوگيري از ايجاد اختالفات ميان فرزندان، انتقـال را  

در صورت اثبـات قصـد    سازد؛ در اين فرض عقد واقع شده صحيح است منتها مي قعدر قالب بيع وا
  ).ق.م 463(مالك ماده  ه است نه بيعه است تابع احكام هبمشترك آنچه واقع شد

  :)154-149)، صص 23(كاتوزيان( براي تحقق معامله به قصد فرار از دين شرايط زير الزم است .6
   ؛انجام يك عمل حقوقي از سوي مديون خواه معوض باشد يا مجاني، عقد باشد يا ايقاع  •
  فرار از دين باشد؛ انگيزهبه   •
اين شرط بايد در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشـد يعنـي   ؛ باشد موجب اضرار به طلبكاران •

ثابت شود كه خروج مال از مالكيت بدهكار به ضرر طلبكاران بوده است؛ بنـابراين اگـر ايـن    
  ؛شرط حين العقد وجود نداشته و بعداً ايجاد شود كافي نيست

در زمان انعقاد مضر به حـال  طلبكاران در طرح دعوي نفع داشته باشند؛ بنابراين اگر معامله   •
طلبكاران باشد ولي بعداً به واسطه تحصيل مال از سوي بـدهكار، مـابقي امـوال وي كفـاف     

  ق.ن ا.م.م) 21(مستفاد از ماده كند  ها را بدهد صرف قصد اضراركفايت نمي بديهي
  مسلّم و منجز باشد.  بايد ديون طلبكاران متضرر  •

سازي كرده و معاملـه   تي، مقدمهآاز تحقق طلب براي فرار از دين  . اگر ثابت شود كه مديون پيش7
  . )151)، ص23(كاتوزيان( بدين منظور واقع شده، معامله با قصد فرار از دين محسوب خواهد شد

فرار از دين كه به طور رايگان صـورت گرفتـه باشـد، ضـرر مفـروض بـوده و        انگيزه. در معامله به 8
  بود.  ن خواهدنياز از اثبات آ طلبكار بي

فرار از دين، مالك، وجود دين واقعي در موقع انجام معامله اسـت، نـه ثبـوت     انگيزه. در معامله به 9
  .)ديوانعالي تميز 8/8/1310، مورخ 7236(رأي شماره آن در دادگاه 

هـاي  يتقانون نحـوه اجـراي محكوم   21ج در ماده فرار از دين با احراز شرايط مندربا انگيزه معامله . 10
دهنده باشـد،   اليه نيز عالم به انگيزه انتقال و در صورتي كه منتقل شود جرم تلقي مي )1394( مالي

  1.در حكم شريك جرم است

                                                      
به دين ادعايي، رأي بر محكوميت مديون صادر شده  است كه راجع» جرم«معامله به انگيزه فرار از دين، در صورتي  -1

، شامل 1377ق.ن.ا.م.م  4، برخالف ماده 1394ق.ن.ا.م.م  21ر ماده باشد؛ به عبارت ديگر، ضمانت اجراي كيفري مندرج د
شود؛ اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايي  نمي (مانند مهريه يا چك)االجرا  معامله به انگيزه فرار از دين موضوعِ اسناد الزم

 .)24/1/1395-99/95/7)، 6(نظريه مشورتي (نيز مؤيد همين برداشت است 
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  : تأمين خواستهمكرر218ماده 
هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، دالئل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين   

تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او  دادگاه مي قصد فروش اموال خود را دارد،
  . صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت

دادرسـي   مكرر متضمن قواعد شكلي راجع به تأمين خواسته است كه بايد در قـانون آيـين   218. ماده 1
  . )84 ، ص)36(عابديان (تضمن قواعد ماهوي است مدني مطرح شود، نه در قانون مدني كه م

كه مالكيت مديون را به زيان  روش اموال نيست و هر عمل حقوقي. حكم اين ماده، صرفاً ناظر به ف2
؛ )209ص  )،5(كاتوزيـان (  گيـرد  مي طلبكاران از بين ببرد، اعم از صلح، هبه، وقف و ابراء را نيز در بر

  مورد غالب است.، فروش ناظر به ديگر به عبارت
؛ ن.خ: 133ص.   )،24كاتوزيـان( (. تأمين در مورد طلب موجل و مستند به سند عادي نيز امكان پذير اسـت  3

  .)716ش.  ،)37شمس (
دانسـته اسـت در حاليكـه    » اجـازه دادگـاه  «. ظاهر ماده، نفوذ معامله مال توقيف شده را منوط به 4

است زيرا معامله به واسـطه   (ذينفع توقيف) با طلبكاراي  مطابق قواعد حقوقي، تنفيذ چنين معامله
نيز مويد همين برداشت  1ق.ا.ا.م 57حفظ حقوق طلبكار غيرنافذ دانسته شده است؛ مالك ماده 

  است.

  در اثر معامالت فصل سوم: 

  در قواعد عموميمبحث اول: 
 آوري عقد اصل الزام –اصل لزوم عقد :  219 ماده

اشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است عقودي كه بر طبق قانون واقع شده ب
  مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

  به ترتيب عبارت است از:  ق.م.)975، 10،54مواد(مستنبط از  . قدرت الزام آوري منابع حقوقي1
   ؛قوانين امري •
    ؛قرارداد •
  عرف؛ •

                                                      
له منعقد شود  هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم«.ا.م: ق.ا 57ماده  -1

 ».كتباً رضايت دهد له محكومنافذ نخواهد بود مگر اينكه 



  

 

 151 شرح جامع قانون مدني ■

  ويضي يا تخييري).(تفسيري يا تعقوانين تكميلي •
. فايده ترتيب فوق در قدرت الزام آوري منابع حقوقي، در موارد تعـارض آنهـا بـا يكـديگر اسـت. مـثالً در       2

تعارض عرف يا قوانين تكميلي با قرارداد، مفاد قرارداد حاكم است، خواه صـريح باشـد يـا ضـمني و در     
  تر هستند. است كه مردم به عرف آگاهتعارض عرف با قانون تكميلي، عرف حاكم است؛ زيرا فرض اين 

  :. اين ماده، متضمن دو اصل است3
د جـايز و خيـاري   ، يعني اصل بر اين است كه همه عقود الزم هسـتند و عقـو  »زوملال اصالة« •

  باشند؛ استثناء مي
، يعني تا زماني كه عقد منحل نشده، طرفين ملزم بـه اجـراي   »اصل قدرت اجباركننده عقد« •

  جايز.از آن هستند، خواه عقد الزم باشد يا  تعهدات ناشي
  . اصل لزوم در ايقاع هم جاري مي شود و حتي خيار شرط هم در آن راه ندارد.4
  اليه در بيع ماشين نسبت به عقد بيمه). (منتقليا خاص باشد  (مانند وارثان). قائم مقامي ممكن است عام باشد 5
نوني است كه به يكي از طرفين امكان منحل كردن يكجانبه ، مجوز قا»علّت قانوني«منظور از عبارت . 6

دهد كه ممكن است به استناد جايز بودن عقد صورت گيرد و يـا خيـار فسـخ يـا حـق       قرارداد را مي
  .)189)، ص 1(لنگرودي ( رجوع در عقد الزم

كه تعهد، اصـوالً بـا    استاستنباط  مويد اين ،به تعهدات ناشي از عقد ،اطرف عقد مقامِ ملزم بودن قائم .7
          .)190)، ص 1(لنگرودي (رود  وت متعهد از بين نميف

                           
    

  
                         

                            
   

  
 
 
  
  

تواند به استناد تغيير اوضاع و احوال در قـرارداد تجديـدنظر نمايـد، مگـر اينكـه       . اصوالً قاضي نمي9
و  277(مـواد  مانند اعطاي مهلـت بـه مـديون    طرفين يا قانون اين اختيار را به قاضي داده باشند، 

 1356بها هر سه سال يكبار در قراردادهاي اجاره مشمول قـانون   يا امكان تعديل اجارهم) ق. 652
ا ديوني كـه موضـوع آنهـ   يا  )1362م ق.ر.م. 9(م يا امكان اعطاي مهلت جهت تخليه عين مستأجره 

قيمـت سـاالنه، قابـل تعـديل و تجديـدنظر اسـت        اسـاس شـاخص   اسـت كـه بـر   » وجه رايج«
  )..ق.آ.د.م522(م.

  ق.م) 219(م.. متعاقدين 1
  ق.م) 230(م.. قاضي 2
 ق.م) 4(م . مقنن 3

  . در انعقاد قرارداد1
  . در تعيين نوع قرارداد2
  در تعيين طرف قرارداد .3
  . در تعيين محتواي قرارداد4

 به معامالت) (اصل تكميلي بودن قوانين راجع

   ق.م.)231(م.. اصل نسبي بودن آثار عقود 1
  

  

  آور عقد، نسبت به:  . اصل نيروي الزام2

  ق.م.):10(م.اصل آزادي قراردادها   ←. ماهوي1
 )191(م.اصل رضايي بودن عقود ←.  شكلي2

  آثار و نتايج پذيرش. 8
 »اصل حاكميت اراده« 

  . در مرحله1
 انعقاد عقد:

 . در مرحله2
 آثار عقد: 

   . در مرحله انحالل عقد3  ق.م) 283(م اصل امكان اقاله عقد  ←
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  (عادات قراردادي)لوازم عرفي و قانوني عقد :  220 ماده
نمايـد   است، ملزم مـي  عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده 

و عادت يا به موجب قانون از عقـد  بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف 
  باشند. شود ملزم مي حاصل مي

نمونه الزام متعاملين به نتايج عرفي  فرض سكوت، بيع درمقانون مدني در تعيين توابع  356ماده . 1
  عقد است. 

(مـالك قسـمت اخيـر مـاده     » ولو طرفين به عرف جاهل باشـند «. عرف بر قانون تكميلي مقدم است 2
   ).ق.م356

 ئوليت قرارداديمس:  221 ماده
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كنـد، در   

صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشـروط بـر اينكـه جبـران خسـارت      
  تصريح شده و يا تعهد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

  از:عبارت است ارت تاخير يا عدم انجام تعهد، شروط مطالبه خس. 1
  ؛ق.م.)226(م عهد و عدم اجراي تعهد توسط متعهد گذشتن موعد انجام ت• 
  ؛ورود ضرر به متعهدله •
  بيني ضرر؛ قابليت پيش •
• ؛ت بين تاخير در انجام تعهد و يا عدم انجام تعهد و ورود ضرروجود رابطه سببي  
   يا عقد. عرف، قانون وجبران خسارت به حكم  لزوم •

  باشد:  ضرر با دو استثناء مواجه مي اثبات ورودقاعده لزوم  . 2
  ؛ق.م)230(م پيش بيني وجه التزام در قرارداد •
  ن مديون و تغيير فاحش شاخص قيمت. تمكّولي در صورت مطالبه دائن، تعهدات پ •

 ط كيفـري) (يا شـر  وجه التزامارداد مستقل) (خواه به عنوان شرط يا قر به خسارت تعيين شده در قرارداد.  3
  ميزان خسارت است. 1گويند؛ به عبارت ديگر وجه التزام، تقويم و ارزيابي قراردادي مي

                                                      
قانوني (مانند  -2 ؛ق.م) 230قراردادي (م  -1: تقويم خسارت، از نظر مرجع تقويم، به سه دسته قابل تقسيم است -1

ق.آ.د.م، مالك آن، شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي بانك  522ت تأخير در ايفاي تعهدات پولي كه طبق ماده خسار
گر در  الوكاله كه اصوالً مطابق تعرفه قانوني است يا خسارت تأخير در پرداخت از سوي بيمه يا خسارت حق مركزي است

 - 3 )؛شود ايل نقليه، به صورت روزانه، نيم در هزار محاسبه ميقانون بيمه اجباري وس 33بيمه شخص ثالث كه مطابق ماده 
تقويم قضايي؛ در مواردي كه قرارداد (تقويم قراردادي) يا قانون (تقويم قانوني)، ميزان خسارت را معين ننموده است، 

 كند (تقويم قضايي).  اصوالً قاضي با جلب نظر كارشناس، ميزان خسارت را تعيين مي
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فايده تعيين وجه التزام، عدم توجه به ميزان واقعي خسارت و عـدم نيـاز بـه اثبـات وجـود ضـرر       . 4
التـزام كـافي    براي مطالبـه وجـه    دباشد. در صورت تعيين وجه التزام، صرف اثبات نقض تعه مي

  تواند به ميزان كمتر يا بيشتر از خسارت واقعي باشد.  است كه مي
ب قانون، تعهدات پولي و خسارت به موج ق.م)230(مالتزام  مصداق خسارت به موجب قرارداد، وجه. 5

  ق.م است. 228 هادمندرج در م
ثبات رابطه سببيت ميان فعل متعهد و عدم در شرط وجود رابطه سببيت براي مطالبه خسارت، ا . 6

  ورود زيان ضروري است. و  انجام تعهد و رابطه سببيت ميان عدم انجام تعهد
رابطه سببيت اول، مبتني بر يك اماره قانوني اسـت و متعهـد بـراي شـانه     . در تعهدات به نتيجه، 7

وجـب قـانون، هرگـاه تعهـد     مسئوليت بايد خالف آن را ثابت كند؛ يعني بـه م  خالي كردن از بار
. امـا اثبـات   1انجام نشود يا به تاخير بيفتد، تاخير يا عدم انجام تعهد، منتسب بـه متعهـد اسـت   

  رابطه ميان عدم انجام تعهد و يا تاخير با ورود ضرر، بر عهده متعهدله است. 
ت عـدم انجـام   در مواردي كه موضوع تعهد منفي و ناظر به خودداري از انجام كاري است بار اثبا. 8

  يعني متعهدله بايد نقض عهد را اثبات نمايد. تعهد با متعهدله است؛
  باشد.» به وسيله«. براي مطالبه خسارت، اصوالً، اثبات تقصير متعهد الزم نيست، مگر اينكه تعهد او 9

زام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجـه عـدم اجـراي    ئوليت قراردادي، عبارت است از المس. 10
  شود.  به طرف ديگر وارد مييا اجراي ناقص يا نادرست يا همراه با تأخير، ارداد قر

. مسئوليت قراردادي از قواعد عمومي قراردادها است و فايده شرط تصريح دو طرف يـا حكـم قـانون    11
به عبارت ديگر، عـرف رايـج و فعلـي، در    ؛ )214، ص. )5(كاتوزيان(ناظر به خسارتي فراتر از متعارف است 

داند و نيازي به ذكر تعهد به جبـران   تمام موارد، ناقضِ تعهد قراردادي را مسئول جبران خسارت مي
  خسارت وجود ندارد مگر در فرضي كه طرفين بخواهند تعهد مذكور را كم يا زياد نمايند.

ده و دور از انتظار بيني بو محدود به ضرري است كه به لحاظ عرفي قابل پيش . مسئوليت متعهد12
  ).214)، ص 5(كاتوزيان(دو طرف نباشد 

. التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادي، ضمان عارضي است كه در اثر تقصير و كوتاهي متعهـد  13
آيد و انتساب آن به قرارداد، بدان جهت است كه مبناي تقصير، نقـض   در وفاي به عهد به وجود مي

  .)268، ص. )23(كاتوزيان (از اضرار به ديگري  قرارداد است،  نه تكليف عمومي مربوط به خودداري

                                                      
متعهد اثبات نمايد كه عدم اجراي تعهد مستند به فعل متعهدله بوده است، مستنداً به قاعده اقدام و مالك  در صورتي كه - 1

ق.م.م)  4م  3ق.ت. متعهد جزئاً يا كالً از پرداخت خسارت معاف است (بند  386قانون دريايي و  114ق.م .  240مواد 
كند مانند اينكه متصدي حمل اثبات نمايد تلف  ض قرارداد را قطع ميزيرا اقدام متعهدله رابطه سببيت ميان اقدام متعهد و نق

 كاال ناشي از اطالعات نادرستي است كه ارسال كننده به وي داده است.
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ناممكن گردد، مديون از اجراي عقد  قوه قاهرهچنانچه اجراي عقد از آغاز ممتنع باشد يا در اثر . 14
  معاف شده و ضماني متوجه او نخواهد بود. 

در شـود و   . در صورتي كه متعهدين، متعدد باشند اصوالً تعهد به تعـداد متعهـدين تقسـيم مـي    15
حدود تعهد هر متعهد مشخص نشده باشد تعهد به ميزان مسـاوي ميـان متعهـدين    صورتي كه 
ق.ت) يـا توافـق، مسـئوليت متعهـدين،      249مگر اينكه بـه موجـب قـانون (م     1شود تقسيم مي

تواند اجراي كامل تعهد را از هر يك  ق.ت) كه در اين صورت بستانكار مي 403تضامني باشد (م 
اي صـادر نماينـد، هـر يـك      به نمايد؛ بنابراين اگر دو شخص با يكـديگر سـفته  از متعهدين مطال
  درصد مبلغ مندرج در آن هستند مگر اينكه شرط تضامن شده باشد. 50مسئول پرداخت 

در مورد اجراي بخشي از موضوع تعهد، چنانچه موضوع تعهد غير قابـل تجزيـه باشـد، طلبكـار     . 16
ا از او بگيـرد و اجـراي بخشـي از آن، چيـزي از مسـئوليت      تواند خسارت عدم انجام تعهـد ر  مي
تعهد قابل تجزيه، مسئوليت مديون در قبال بخش اجـرا   كاهد، در حالي كه در مورد هد نميمتع

  ماند. رود و نسبت به بخش اجرا نشده مسئول باقي مي شده، از بين مي
نكه عمل متعهد عرفاً قابـل اصـالح باشـد    . اجراي نادرست قرارداد در حكم عدم اجراي قرارداد است مگر اي17

كه در اين صورت بايد از مسئوليت متعهد كاست؛ منتهي اگر ظاهر اجـرا درسـت باشـد، بـار اثبـات عـدم       
  .  )276، ص. )23(كاتوزيان (اجراي صحيح با متعهدله است 

هم نقض   كار،دهد ممكن است اين  . در اجراي ناقص يا نادرست قرارداد، چون خوانده، كاري انجام مي18
اي  قرارداد محسوب شده و موجب مسئوليت قراردادي گردد و هم موجب ضمان قهري مانند راننـده 

 .2 (همان)گردد  احتياطي خود موجب تلف محموله و بار مشتري مي كه با سرعت غيرمجاز و بي
تخلـف   . پرداخت خسارت، اصوالً رافع مسئوليت متعهد، نسبت به اجراي اصل تعهد نيست. زيـرا 19

؛ بلكه وفـاي  )193)، ص 1(لنگرودي (نيست ) 264(م متعهد از موجبات انحالل عقد و سقوط تعهدات 
؛ البته استثنائاً در جايي كه زمان، قيد تعهد است (وحدت ذمه متعهد است به عهد، موجب برائت

 ، به پرداخت خسارتناقض مطلوب)، عدم اجراي به موقع تعهد، موجب سقوط تعهد و مسئوليت
ماننـد   ؛بـراي متعهدلـه نـدارد    تيديگر مطلـوبي  ،عدم انجام تعهد است زيرا اجراي با تأخير تعهد

                                                      
شود كه با مانع طبيعي يا قراردادي يا قانوني مواجه نباشد؛ بنابراين در فرضي كه دو نفر  البته تعهد در صورتي تجزيه مي -1

مكفول را حاضر نمايند طبيعت تعهد به نحوي است كه تجزيه آن ممكن نبوده و اجراي تعهد متوقف بر  شوند تا كفيل مي
تواند احضار مكفول را از هر دو كفيل بخواهد؛ البته در صورت عدم ايفاي  له مي اجراي كامل تعهدات است؛ بنابراين مكفول

 است هر كفيل مسئول پرداخت سهم خويش است. الكفاله قابل تجزيه الكفاله، چون وجه تعهد و ثابت شدن وجه
در صورتي كه صاحب كاال با متصدي حمل، قرارداد منعقد كند و متصدي، حمل را به يكي از رانندگان خود بسپارد و  -2

تواند بر مبناي مسئوليت قراردادي عليه متصدي حمل و بر مبناي  كاال در اثر تقصير راننده آسيب ببيند، صاحب كاال مي
 وليت غيرقراردادي عليه راننده، طرح دعوي مطالبه خسارت نمايد.مسئ
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در روز خاص؛ منتها اصل بر اين است كه زمـان،   همايشتعهد به طراحي كارت دعوت براي يك 
قيد تعهد نبوده و تعهد از نوع تعدد مطلوب است؛ بنابراين اصـوالً صـرف انقضـاي مـدت تعهـد،      

  .شود ط تعهد نميموجب سقو
در صورتي است كه اصل تعهد ديگـر قابـل اجـرا نباشـد ماننـد      ، اصوالً . خسارت عدم انجام تعهد20

  تعهدي كه به صورت وحدت مطلوب بوده و از آن تخلف شده است.
. خسارت تأخير در انجام تعهد، در صورتي است كه اصل تعهـد هنـوز قابـل انجـام باشـد ماننـد       21

، مانند تأخير در پرداخت ثمـن  تعدد مطلوب بوده و از آن تخلف شده استتعهدي كه به صورت 
  .بيع يا اجاره بها

نيسـت و  » قيد تعهـد «اصل بر اين است كه زمان  ،د مطلوب است؛ به عبارت ديگراصل بر تعد . 22
  كند مگر خالف آن اثبات شود. شده، اصوالً تعهد را زايل نميعدم اجرا در زمان معين 

شـود و طلبكـار    سارت عدم انجام تعهد، با درخواست اجراي اصـل تعهـد، جمـع نمـي    مطالبه خ. 23
تواند هم زمان، هم الزام مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت را. زيرا خسـارتي كـه    نمي

نامه اجـراي مفـاد اسـناد     آيين 36(ماده شود، بدل انجام اصل تعهد است  ميدر اين خصوص پرداخت 
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، به معناي صرفنظر كردن متعهد از حق  ؛)1387ا، االجر رسمي الزم

  است. »عين تعهد«الزام متعهد به ايفاي 
. خسارت تاخير تاديه، متفاوت از مورد فوق است و براي جبران ضـرري اسـت كـه از تـاخير مـديون      24

  .(همان)عهد منافات ندارد است و به همين جهت، مطالبه آن با درخواست اجراي اصل ت حاصل شده 
 و يـا (تقصـير سـنگين و عمـده)    در حكم عمد  يا خسارات عمدي خصوصشرط عدم مسئوليت در . 25

  158(بنـد ج مـاده   اسـت و باطـل  نامشروع  معنويو  (مانند شرط عدم مسئوليت پزشك) بدني خسارات
  ).ق.ت 391و  381ق.م.ا. و م 

اند مانند شرط عدم مسئوليت عرضه كننده  منع يا محدود نمودهشرط عدم مسئوليت را   گاه قوانين خاص،. 26
يا شرط عدم مسئوليت يا  )1386كنندگان خودرو  قانون حمايت از مصرف 7(ماده كننده  مصرف خودرو در برابر

  1.كه باطل است قانون دريايي) 54م  8(بند  تحديد مسئوليت متصدي حمل دريايي در فرض تقصير

  ه مديوناجراي تعهد به هزين:  222 ماده
تواند به كسي كه تعهد به نفـع او   در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق، حاكم مي

است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلـف را بـه تاديـه مخـارج آن      شده 
  محكوم نمايد .

                                                      
ديده مزايايي كمتر از مزاياي مندرج در قانون بيمه اجباري  گذار يا زيان نامه كه براي بيمه درج هرگونه شرط در بيمه -1

 .)1395 قانون بيمه اجباري 11(صدر ماده نامه نيست  وسايل نقليه، مقرر كند باطل است ولي مبطل بيمه
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د بـه  باشـد. ماننـد تعهـ    موردي كه مباشرت متعهد در انجام آن شـرط اسـت نمـي   . اين ماده شامل 1
  جراحي از سوي پزشك متخصص.

  )..ق.م238(م.شود كه قاضي الزامي به اجراي ماده فوق ندارد  چنين استنباط مي» تواند مي« . از واژه2
. در صورتي كه موضوع تعهد، انتقال مال معين باشد و متعهد از اجراي تعهد امتناع كنـد، دادگـاه   3

و در صـورتي   (الحاكم ولي الممتنـع) نمايـد   را امضاء مي به نمايندگي از متعهد، قرارداد انتقالاصوالً 
لـه  ينـه متعهد تواند به متعهدله اجازه دهد كه به هز كه موضوع تعهد، مال كلي باشد، دادگاه مي

 47و  46(مـواد   كاالي موضوع تعهد را تهيه كرده و  متعهد را به پرداخت هزينه آن محكـوم كنـد  
  .ق.ا.ا.م)

ش به انجام كاري را اجرا نكند ولي در خصوص فرضي يوكه متعهد، تعهد خ ظر به فرضي است. ماده نا4
كنـد و فعـل ممنوعـه را انجـام      كه موضوع تعهد، ترك فعل است و متعهد، تعهد خويش را نقض مي

شود كه اگر فعـل   دهد، حكم خاصي ندارد ليكن از عمومات مسئوليت مدني، چنين استنباط مي مي
له اجازه دهد تواند در اين موارد، به متعهد مي، دادگاه عهد به عدم احداث بنا)(مانند تممنوعه، مادي باشد 

خرج متعهد، وضعيت موجود را، در صورت امكان و با رعايت مصلحت، به وضعيت سابق اعـاده  به كه 
مانند تعهد به و در خصوص تعهد حقوقي به ترك فعل ( ق.م.م) 3(مانند تخريب بناي غيرمجاز)(مالك ماده كند 

، با توجه به قصد مشـترك طـرفين، حسـب مـورد،     ا پيش از پرداخت كامل ثمن)عدم فروش از سوي خريدار ت
 454با وحدت مالك از قسمت اخير مواد  صرفاً خسارت بگيرد يا عالوه بر خسارت، تواند له ميمتعهد

  ق.م، از دادگاه، تقاضاي اعالم بطالن معامله ممنوعه را نمايد. 455و 

 اصل صحت:  223 ماده
  باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد.   معامله كه واقع شدههر 

صحت، بايد الفاظ را محمـول  دارند، بنا به اصل  گوناگوندر جايي كه الفاظ به لحاظ عرفي معاني . 1
  .)401، ص. )14كاتوزيان((شود  درست تلقي ميي دانست كه عقد در آن صورت بر معناي

در موارد زير اصل بر صحت است: ترديـد در تعـارض اراده ظـاهري بـا اراده بـاطني،      . در صورت ترديد 2
اشتباه در شخصيت طرف معامله يا وصف ذاتي مورد معامله، اكراه، عدم مشروعيت جهـت، مخالفـت   

صـوري بـودن    مقدورتسليم بودن مورد معامله، معلوم يا مجهول بـودن مـورد معاملـه،    عقد با قانون،
  .)ديوانعالي كشور 31/6/1317 - 1462و رأي شماره  20/6/1317 – 1465(رأي شماره 1عقد

                                                      
، انتقال اموال به نزديكان، قبل از فوت، صوري تلقي شده و 1345قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  180سابقاً در ماده  -1

قانونگذار، مال منتقل شده را در حكم ميراث تلقي كرده و آن را مشمول ماليات بر ارث مي دانست؛ اما در حال حاضر، 
(با اصالحات بعدي)، اين است كه اگر تاريخ انتقال،  1366مالياتهاي مستقيم مصوب قانون  174ماده  2مستفاد از تبصره 

)، اين قاعده ديگر اجرا نمي گردد و چنين انتقالي مشمول ماليات 1368بعد از اجرايي شدن اين قانون باشد (اول فروردين 
 بر ارث نخواهد بود.  
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اگر شخصي مدعي گردد كه معامل در حين معامله مجنون بوده است اصل صحت اقتضا دارد كه  .3
كه در اين  بار اثبات دعوي بر دوش او باشد مگر اينكه سابقاً حكم جنون معامل صادر شده باشد

  ).ق.م 1213(م )496)، ش30(كاتوزيان(ين معامله با طرف مقابل است در حصورت اثبات حالت افاقه 
اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود كه قانون امري است يا تكميلي، طبـق اصـل صـحت،    . 4

  شود.  مي فرض» تكميلي«قانون، 
  د.شو . در صورت ترديد در وقوع ظاهري عقد و تحقق تراضي و داشتن نيابت اصل صحت جاري نمي5
باشد. يعنـي بـه واسـطه اصـل      در مورد ترديد در فضولي بودن معامله، اصل صحت قابل استناد نمي. 6

(رأي شـماره  توان معامله كننده را وكيل مالك فرض كـرد و معاملـه را صـحيح دانسـت      صحت نمي
  .ديوانعالي كشور) 4، شعبه 28/7/1319، مورخ 2252

توضـيح   )116و  115 صص ، )38گرجي ((رسند  عارض نمي. اصل صحت با اصل عدم در مجاري خود به ت7
كنـيم و در   عقد، اصل عدم صحت را جـاري مـي   ظاهري آنكه در صورت شك در تراضي و وقوع

شـود ايجـاب    اثبـات صورت وقوع ظاهري عقد، اصل صحت را؛ به عنوان مثـال: در صـورتي كـه    
ن قبـولي مخاطـب فـوت    كننده پس از ايجاب فوت نموده است و شك شود كه وي قبل از اعـال 

  .1نموده است يا پس از آن، اصل بر عدم وقوع عقد است و مدعي بايد وقوع عقد را اثبات كند
وقوع ظاهري اسـت، نـه وقـوع    » هر معامله كه واقع شده باشد«در عبارت » وقوع«منظور از واژه  .8

ق.م و  190ماده  قانوني؛ توضيح آنكه وقوع قانوني مستلزم وجود كليه شرايط عمومي مندرج در
ساير شرايط اختصاصي بيان شده در قانون است در حاليكه منظور از وقوع ظاهري تالقي ايجاب 

  عقد واقع گردد.يكديگر است به نحوي كه ظاهراً  و قبول با
اي با مبـاح بـودن آن    صحت عمل حقوقي مالزمه قاع هم جاري مي شود؛ منتها. اصل صحت در اي9

شود و ايقاع تنها در موارد مصـرحه در   برخالف عقد در ايقاع جاري نمي عمل ندارد و اصل اباحه
  شود. قانون، منبع تعهد محسوب مي

  تفسير قرارداد:  224 ماده
  الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

  است.» انعقاد عقد«عرف زمان و مكان  اصوالً . منظور از عرف،1
اراده واقعي طـرفين باشـد، بنـابراين اگـر      . اصل حاكميت اراده، اقتضا دارد كه قاضي در پي كشف2

از الفاظ به كار برده شده غير از معناي عرفي است، آنچه » قصد مشترك طرفين«اثبات شود كه 
اند بر معناي عرفي مقدم است؛ بنابراين اگر طرفين براي عقـد، عنـواني انتخـاب     طرفين خواسته

                                                      
اشد، مطابق اصل تأخر حادث، تاريخ فوت بعد از تاريخ قبولي، البته اگر تاريخ قبولي معلوم و تاريخ فوت مجهول ب -1

  ق.م). 874شود (مالك ماده  جتاً عقد تشكيل شده محسوب ميشود و نتي فرض مي



  

 

 158 انتشارات ارشد

نـوان  داند، نـه ع  ابع قصد مشترك ميكنند كه متناسب با مقصود طرفين نباشد، قاضي عقد را ت
  .)22/12/1342كشور مورخ  (رأي اصراري هيأت عمومي ديوانعالي آن

مورد معاملـه  توابع و تعيين  ق.م)220(مطرفين معامله   . عرف در تفسير قرارداد، تعيين حقوق و تكاليف3
  نقش دارد. ق.م)356(م

از اصول حاكم بر تفسـير   قانون دريايي) 179ت.ا و م ق. 46(م و انصاف  ق.ت.ا) 3(م . لزوم رعايت حسن نيت 4
  است. 

  لوازم عرفي عقد:  225 ماده
متعارف بودن امري در عرف و عادت، به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصـرف بـه آن   

  باشد. بمنزله ذكر در عقد است.
اين است كه به طور ضمني حكم عـرف   فرضهرگاه طرفين برخالف امور متعارف تراضي نكنند، . 1

 ق.م)356(وحدت مالك ازقسمت اخير ماده شـود   اند و ادعاي جهل به عرف هم پذيرفته نمي را پذيرفته
  .)31، ص. )39شهيدي ((ن. خ: 

  مفهوم ماده فوق اين است كه عرف تعيين كننده لوازم و توابع مورد معامله است. . 2
، ملزم بـه تنظـيم سـند    ثق. 47و  46و  22ف و عادت و مواد طبق عرمال غيرمنقول، فروشنده . 3

(رأي شـماره   رسمي است و عدم قيد اين تكليف در سـند موجـب برائـت فروشـنده نخواهـد بـود      
  .؛ مگر اينكه از اوضاع و احوال، خالف آن استنباط شودديوانعالي كشور) 9شعبه  28/4/71 –177/9

 ؛)40ع بيشتر ر.ك به منب براي مطالعه(اردادها، جزء لوازم عرفي عقد اسـت  . لزوم رعايت حسن نيت در قر4
، بر لزوم رعايت حسن نيـت در قـرارداد تصـريح شـده     نيز قانون تجارت الكترونيكي 35در ماده 

  است.

  درخسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات مبحث دوم:
  انقضاء اجل تعهد:  226 ماده

توانـد ادعـاي    در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعـاملين طـرف ديگـر نمـي    
ايد، مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضـي  خسارت نم

تواند ادعاي خسـارت   شده باشد، و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي
  است.   است و ثابت نمايد كه تعهد را مطالبه كرده نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده 

  اند از: عبارت» ارداديقر«. شروط تحقق مسئوليت 1
  ؛ترين شرط) (مهم ميان خواهان و خوانده» قرارداد صحيح«وجود  •
  ؛(طرف قرارداد)خوانده نقض يكي از تعهدات ناشي از قرارداد از سوي  •
  ؛(طرف قرارداد)خواهان ورود خسارت به  •
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  . 1و ورود خسارت يقرارداد تعهد رابطه سببيت ميان نقض •
ول ديگر جنبه قراردادي ندارد؛ همچنين است در عقـد  االص د، مسئوليت علي. در صورت بطالن عق2

غيرنافذ؛ ولي در عقد معلّق، حق ناشي از عقد معلّق قبل از حصول معلّق عليه، حق ويژه و قابـل  
  حمايتي است كه نقض آن، مسئوليت قراردادي را در پي دارد.

تيار موقع انجـام دادن تعهـد نيـز بـا متعهدلـه      . اگر براي ايفاء تعهد، موعدي مقرر نشده باشد و اخ3
  ).ق.م 344(م. ود ش ميحال محسوب اصوالً نباشد، تعهد 

. ممكن است بنا به ماهيت موضوع تعهد يا بناي طرفين، براي اجراي تعهد عرفاً مهلتي الزم باشد، 4
ت تـوان از متعهـد بابـت تـاخير ، خسـارت گرفـ       در اين صورت، پيش از پايان ايـن مهلـت نمـي   

؛ به عنوان مثال اگر در قرارداد مشاركت در ساخت، مهلـت سـاخت، معـين    )217، ص. )5(كاتوزيان(
(از قبيـل متـراژ، تعـداد    نگردد، تعهد سازنده به احداث بنا، با توجه به تمام عوامل موثر در سـاخت  

ا جلـب نظـر   كه مرجع رسيدگي، بق.م)  225(م است  عرفي، تابع مهلت )واحدها، نوع بنا، موقعيت و ...
  تواند آن را تعيين نمايد. مي ،كارشناس

  . اگر در قرارداد، اختيار موقع انجام تعهد با متعهد باشد، قرارداد، غرري و باطل خواهد بود.5
موجب زحمت يـا تحميـل هزينـه اضـافي بـه       (تعجيل در اجرا)در مواردي كه اجراي پيش از موعد . 6

شود مانند موردي كه قص تعهد قراردادي محسوب ميمتعهدله است، اجراي زودرس تعهد نيز، ن
    .)280م  4(ش تسليم زودتر كاال در بندر مقصد، موجب تحميل هزينه انبارداري به خريدار گردد 

البـه  بر عهده شوهر است منوط به مط» عندالمطالبه«اي كه  . خسارت از باب تاخير در تأديه مهريه7
؛ البته اين امر، منافاتي با محاسبه مهريه وجه )763 .ش ،)41( كاتوزيان(باشد  مهريه از سوي همسر مي

  .)1082(ماده م. نقد به نرخ روز ندارد 
ايفاي تعهد، شرط امكان مطالبه خسارت نيست مگـر در مـوارد خـاص ماننـد     » مطالبه قبلي«. اصوالً 8

و يـا  ق.م.)  226 (قسـمت اخيـر مـاده   موردي كه اختيار تعيين زمان اجراي تعهد با متعهدله بوده است 
  ).ق.آ.د.م 522(م. خسارت تأخير تاديه وجه نقد 

بلكه الزم است  دبراي مطالبه خسارت الزم نيست كه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده باش .9
، آن مدت منقضي شده باشد؛ در صورت عدم تعيين مـدت معـين،   معيندر صورت تعيين مدت 

  عرفي جهت ايفاي تعهد است. مطالبه خسارت مشروط به انقضاء مهلت

                                                      
شود ولي در تعهدات به وسيله، عدم حصول نتيجه،  در تعهدات به نتيجه، عدم حصول نتيجه، نقض تعهد محسوب مي -1

رسيدن به نتيجه جزء محدوده تعهدات، متعهد نبوده است و اثبات نقض تعهد،  شود چرا كه نقض تعهد محسوب نمي
مستلزم اثبات تقصير متعهد در به كارگيري مقدمات الزم جهت حصول نتيجه است؛ بنابراين از آن جايي كه غالبِ تعهدات 

رهايي از مسئوليت قراردادي، بايد قراردادي، تعهد به نتيجه هستند، اصوالً اثبات تقصير متعهد الزم نبوده و متعهد براي 
 .ق. م) 229و  227(مواد  وقوع قوه قاهره را اثبات كند
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، يكي ديگر از شروط مطالبه خسارت قراردادي، فرار رسيدن موعد انجـام  226. با توجه به ظاهر ماده 10
در حقـوق   )Anticipatory Breach( »بينـي  نقض قابل پـيش «تعهد قراردادي است و پذيرش نظريه 

  .1ايران با دشواري همراه است

  شرط خارجي بودن حادثه:  227 ماده
شود كه نتواند ثابت نمايـد كـه    از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي متخلف

  توان مربوط به او نمود. است كه نمي عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده 
رابطه «علت معافيت متعهد از پرداخت خسارت، در فرض وقوع قوه قاهره اين است كه قوه قاهره . 1

كنـد و نتيجتـاً يكـي از اركـان و شـرايط       خسارت را قطع مي ميان فعل متعهد و ورود» سببيت
  مطالبه خسارت وجود ندارد.

باشـد، مـورد از مصـاديق علـت       با انجام تعهد شده قوه قاهرهچنانچه تاخير متعهد سبب برخورد . 2
  .ر)(االمتناع باالختيار، الينافي االختيا)789، ش. )41كاتوزيان((رجي نخواهد بود و متعهد ضامن است خا

دهد، مانند اعتصاب كارگران و خارج شـدن قطـار از ريـل، بـه او      . اموري كه تحت نظارت متعهد، رخ مي3
مگـر ايـن كـه اعتصـاب جنبـه      ؛ )791، ش. )41كاتوزيان((شـود   مرتبط شده و علت خارجي محسوب نمي

  عمومي داشته باشد.
بلكه ايجاد مانع از سوي متعهدله  شود محدود نمي (مثل سيل و زلزله). علت خارجي، به حوادث طبيعي 4

شود؛ مانند اينكه شـخص متعهـد    ، علت خارجي محسوب ميو يا موانع قانوني، قضايي و دولتي نيز
  به وارد ساختن خودروي معيني شود و سپس دولت ورود آن نوع از خودرو را ممنوع كند.

توافق كنند كـه قـوه قـاهره    توانند  شرط خالف قوه قاهره اصوالً صحيح است بنابراين طرفين مي. 5
رافع مسئوليت متعهد نباشد؛ به عبارت ديگر، اگرچه اجراي قرارداد به واسطه قوه قـاهره ممكـن   

(تعهـد بـه    شود متعهد از پرداخت خسارت معاف نشود باعث مي نتيجهنيست ولي شرط تضمينِ 
قوه قاهره بـا هـم   توانند در خصوص مصاديق  ؛ همچنين طرفين ميق.م) 642(مالك م تضمين نتيجه)

خارج و يا وارد اين مفهـوم نماينـد؛ مـثالً توافـق     اي را از مصاديق قوه قاهره  توافق كنند و حادثه
  كنند كه تحريم، قوه قاهره محسوب نشود.

                                                      
، چنانچه بنا بر شواهد و قراين، مسلّم باشد كه متعهد در موعد مقرر »بيني بودن نقض قرارداد قابل پيش«به موجب نظريه  -1

ارداد را پيش از رسيدن موعد مقرر، فسخ و مطالبه تواند، تحت شرايطي، قر به تعهد خود عمل نخواهد نمود متعهدله مي
 .))42(انصاري (خسارت نمايد 
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تواند قوه قاهره محسوب شود مشروط بر اينكه تعهـد بالمباشـره باشـد يـا      . بيماري متعهد هم مي6
  گيري باشد. وده و مانع تصميماينكه بيماري متعهد، رواني ب

  

  ؛ق. م.) 227(م خارجي بودن  - 1                              
  ؛ق. م) 229(م غيرقابل دفع بودن  -2  شرايط قوه قاهره:  . 7

    غيرقابل پيش بيني بودن. -3                           
شود كه هيچ اماره خاصي بر وقـوع آن وجـود نداشـته     مياي غير قابل پيش بيني محسوب  . حادثه8

بيني  مباالتي نتواند وقوع حادثه را پيش باشد، چنانچه متعهد به سبب پايين بودن معلومات يا بي
  تواند تقصير خود را بهانه معاف شدن از جبران ضرر قرار دهد.  كند، نمي

زيـرا در   (احتـراز ناپـذير)؛  و غيرقابل دفـع   اي است خارجي ، قوه قاهره حادثه»قانون مدني«. از نظر 9
 (ناگهـاني بـودن)  به شرط غير قابل پيش بيني بـودن   صريحي  در مبحث حاضر اشارهقانون مدني 
  ).ق.م 1312ماده  4(بند نشده است 

اگر عدم اجراي تعهد، مستند به فعل متعهدله باشد به مانند قوه قاهره، رافع مسـئوليت متعهـد    .10
كه در قرارداد مشاركت در ساختي، سازنده متعهد به تخريب و نوسازي بنـا باشـد   است مانند اين

  اما مالك از تخليه ملك و تحويل آن به سازنده خودداري نمايد.

 خسارت تأخير تأديه:  228 ماده
 221تواند بـا رعايـت مـاده     در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد، حاكم مي

  ز تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.مديون را به جبران خسارت حاصله ا
، مورخ 90( رأي وحدت رويه، شماره باشـد   مي (ارز)خارجي داخلي و اعم از پول رايج » وجه نقد«. اصطالح 1

  هيئت عمومي ديوانعالي كشور)؛  4/10/1353
 ق.آ.د.م، قابل مطالبـه اسـت كـه    522ه، اصوالً در چهارچوب ماده خسارت ناشي از تأخير در تأدي. 2

موضوع تعهد، پولي و وجه رايج باشد؛ بنـابراين تـأخير در تحويـل     -1يط آن عبارت است از: ارش
مطالبـه   -2 نيسـت؛  522گيرد، مشـمول مـاده    ر نميكاال يا اسكناسي كه ديگر در بازار ثمن قرا

توانـد مبـداء    طلبكار: البته نيازي نيست كه رسمي باشد؛ همچنين خـود اقامـه دعـوي هـم مـي     
تمكن مديون: در صورتي كه دين ناشي از معامله معوض باشد نيازي بـه   -3ار گيرد؛ محاسبه قر

، در اين فرض، اثبـات اعسـار بـا    )1394(ق.ن.ا.م.م  7اثبات اين شرط نيست زيرا با توجه به ماده 
تغيير فاحش شاخص قيمت: براي سنجش اين موضوع، ميانگين نوسان قيمت  -4بدهكار است؛ 

كه توسط بانك مركزي تحـت عنـوان شـاخص بهـاي كاالهـا و خـدمات        دين)(از سررسيد ساالنه 
  گيرد. شود، مالك عمل قرار مي مصرفي اعالم مي
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 1ق.ت) 304(مبرات و سفته از روز اعتراض عدم تاديه مبلغ مندرج در خسارت تاخير تاديه نسبت به . 3
 2ه تبصره الحـاقي بـه مـاده    ( قانون استفساريو نسبت به چك از تاريخ مندرج در آن محسوب مي شود 

  مجمع تشخيص مصلحت نظام.) 1376قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصوب 
 1379در قانون آيين دادرسي مـدني مصـوب   » خسارت از خسارت«. با توجه به عدم منع مطالبه 4

 اين خسارت نيز قابل مطالبه است؛ امكان مطالبه خسارت تأخير تاديه در صورت عـدم پرداخـت  
توضـيح آنكـه اگـر     ؛ق.آ.د.م.) 522(م. خسارت از سوي محكوم عليه هم، مويد همـين نظـر اسـت    

لـه اقـدام ننمايـد،     شخصي پس از ابالغ حكم قطعي مبني بر لزوم پرداخت خسارت بـه محكـوم  
بـه را از دادگـاه    تواند صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت تـأخير تأديـه محكـوم    له مي محكوم

  .2)28/12/92-2533/92/7و  30/10/92 – 2065/92/7)، 6نظريه مشورتي ((تقاضا نمايد 
به را اثبات نمايد، با توجـه بـه مـاده     عليه، اعسار خويش از پرداخت محكوم در صورتي كه محكوم .5

)، 16(نظريـه مشـورتي (   بـه ممكـن نيسـت    ق.آ.د.م، مطالبه خسارت تأخير در پرداخت محكوم 522
  ).31/3/93 - 736/93/7و  30/10/92 – 2068/92/7

-155 (رأي وحـدت رويـه  ورشكسته از تاريخ توقف، از پرداخت خسارت تـأخير تأديـه معـاف اسـت     . 6
14/12/1347(.  

هاي  ، بيكاري و يا از دست دادن شغل، خسارات معنوي، هزينه3. خسارات ناشي از توقيف در زندان7
  .ق.آ.د.م) 515(ر.ك.م  است قابل مطالبه الوكاله و حقدادرسي اعم از هزينه واخواست 

. تأخير در پرداخت حقوق مستخدمين كه دولت در مقام اجراي قوانين استخدامي مكلـف بـه   8
 20/1/1348، مـورخ  156رأي وحدت رويـه،  شـماره   (انجام آن است، مستلزم خسارت تأخير نيسـت  

  .هيئت عمومي ديوانعالي كشور)
ولـي فـوت منـافع     .ق.آ.د.م.)515م. 2(تبصره طالبه نيست الحصول قابل م النفع احتمالي و محتمل عدم. 9

؛ به عبارت ديگر عدم نفـع در صـورتي ضـرر محسـوب     )1ق.آ.د.ك. 14ماده (مسلم قابل مطالبه است 

                                                      
دادخواست مطالبه وجه سفته را تقديم دادگاه كند، تاريخ تقديم  ،در صورتي كه سفته واخواست نشده باشد و دارنده -1

اير تعهدات پولي نيز دادخواست به عنوان مبداء محاسبه خسارت تأخير لحاظ خواهد شد؛ همين حكم در خصوص س
جاري است؛ بنابراين در تعهدات پولي اوالً مبداء محاسبه خسارت تأخير اصوالً تاريخ مطالبه است، نه تاريخ سررسيد دين 

ثانياً در صورتي كه تا پيش از تقديم دادخواست، طلبكار  ؛))22؛ ن.خ: صفايي (22/8/1386 -5566/ 7)، 6(نظريه مشورتي (
مطالبه نكرده باشد، تاريخ تقديم دادخواست، تاريخ مطالبه  (اعم از رسمي يا عادي)و قابل اثباتي طلب خويش را به نح

 شود. محسوب مي
 عدم نفع لزوماً خسارت از خسارت نيست و ممكن است خسارت اصلي باشد مانند خسارت ناشي از نقض حق اختراع. -2
شوند  تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي اشخاصي كه در جريان: «)1392(مصوب ق.ا.د.ك  255ماده  -3

اين قانون،  14توانند با رعايت ماده  و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي
 ».خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند
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ديده موجب حرمان خواهـان از نفعـي شـود كـه حسـب       شده و قابل مطالبه است كه فعل زيان
)، ص 1ك لنگـرودي ( (ر.ن نفع، متعـارف باشـد   جريان عادي امور و اوضاع و احوال، اميد وصول به آ

256(.  
متفاوت است؛ توضيح آنكه، تلف منفعت نـاظر بـه تلـف منـافع      نفع)  (عدم. تلف منفعت با تفويت منفعت 10

النفع، ناظر  ؛ در حاليكه عدمق.م) 535 و 328قسمت اخير م  و 320(م  موجود بوده و هميشه قابل مطالبه است
   نافع آينده است كه ممكن است تحت شرايطي، قابل مطالبه باشد. به محروميت از تحصيل م

  غير قابل دفع بودن حادثهشرط :  229 ماده
اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد  اگر متعهد بواسطه حادثه

  خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود. 
حادثه خارجي مربوط به متعهـد نبـوده و از سـوي     . معافيت به موجب اين ماده در جايي است كه1

  بيني نباشد. متعهد قابل دفع و قابل پيش
 . مالك اقتدار متعهد و يا تالش او براي دفع حادثه، شرايط يك انسان متعارف در آن شـرايط خـاص  2

  گيرد و هم مالك شخصي. خواهد بود در واقع هم مالك نوعي مدنظر قرار مي (نوعي نسبي)
نمايد  (غيرممكن)شود كه اجراي قرارداد را متعذر  خارجي در صورتي قوه قاهره محسوب مي. حادثه 3

  اجراي قرارداد، رافع مسئوليت متعهد نخواهد بود. (دشوار شدن)و صرف متعسر شدنِ 
 2و اگر موقتي باشد اصوالً )527و  387(مالك مواد كند  . قوه قاهره، اگر دايمي باشد، تعهد را زايل مي4

مدت دوران تعليق، به مهلـت اجـراي تعهـد     ،كند؛ در اين صورت را، تا رفع مانع، معلق مي تعهد
تواند به استناد خيار تعذر تسليم، عقد را در  ؛ البته در فرض اخير، متعهدله ميافزوده خواهد شد

  .دوران تعليق، فسخ نمايد

 التزام وجه:  230 ماده
متخلف مبلغي به عنوان خسارت  اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه، در صورت تخلف ،

  است محكوم كند. تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده تاديه نمايد، حاكم نمي

                                                      
هاي مادي و معنوي و  تواند جبران تمام ضرر و زيان شاكي مي) «1392قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب  14مطابق ماده  -1

المللي لزوم  همين ماده، برخالف قاعده فقهي الضرر و اصل بين 2؛ ليكن تبصره »الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند منافع ممكن
ماده  2ابل انتقاد است؛ طبق تبصره ، قلمرو آن را، ظاهراً محدود نموده است كه ق(Full compensation)» جبران كامل خسارت«

الحصول و  الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتالف نمايد؛ همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن ، منافع ممكن14
 شود.  نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي

 .عهد در سررسيد ممكن نگردد، تعذر موقتي موجب زوال تعهد استاگر تعهد وحدت مطلوب باشد و اجراي ت -2




