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 ۳جزوه حقوق مدنی 
 نمونه سواالت پرتکرار خالصه فصل ها ؛

 

 سید میالد موسوی ؛ محمد رستمی کاری از:
 ۹۶ پاییز و تابستان                      

 

     Ro3tamii@Gmail.Com 

     MiladMsv@Outlook.Com  
Mizanlaw.ir 

 
لذا پیشنهاد می شود  ،خوانندگان گرامی، این جزوه جهت جمع بندی کلی و مرور مطالب تهیه شده است

در نگارش  ، کتاب را مطالعه فرمایید.۳برای درک بهتر این جزوه و مطالب درس حقوق مدنی حقوق مدنی
 .دییبود بر ما ببخشا یاگر اشتباه یجزوه دقت الزم به کار رفته است ول نیا

 
 
 
 
 

زمان زیادی برای نگارش و ویرایش این جزوه صرف شده است؛ لطفاً درهنگام کپی یا نشر آن، نام  ©
 گردآورنده ها را درج نمایید.
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 ۱۸۳ یماده طبق  ،یدر اصطالح حقوق و ندیعقود جمع عقد است. عقد در لغت بستن و گره زدن را گو عقود:

چند نفر  ای کیچند نفر در مقابل  ای کی نکهیعقد عبارت است از ا"شده است:  فیتعر نیچن ،یقانون مدن

"ها باشد.بول آنو مورد ق ندینما یتعهد بر امر گرید

 :رایز، ستیکامل ن فیتعر نیا

گردد. یسقوط تعهد باشد نم ایها انتقال تعهد  آن موضوعکه  ییشامل قراردادها .

.شود یکند نم یتعهد م جادیا نیطرف یکه برا ییشامل قراردادها فیتعر نیا .

.ردیگ ینم برباشد در یهر دو طرف آن شخص حقوق ای کیکه را  ییقراردادها .

گردد. ینم یکیمزبور شامل عقد تمل فیتعر .

دو طرف به منظور  یعقد عبارت است از توافق اراده توان گفت:  یاحتراز از اشکاالت فوق م یهرحال برا به

 ای رییبه وجود آمدن تغ ایتعهد باشد،  سقوط ای رییتغ به وجود آمدناثر،  نیا نکهیاعم از ا ،یاثر حقوق کی جادیا

 اجاره و وکالت. ع،یب مانند  آن. ریو غ تیّمانند مالک ینیحق ع کیسقوط 

 عقد در حقوق امروز مترادف با قرارداد است. +

 

دو طرف الزم است  یانشائ یتحقق آن، اراده  یاست و برا دوجانبه یعقد عمل حقوق :قاعیعقد و ا نیفرق ب

است؛ مانند طالق،  یطرف کاف کی یوقوع آن، قصد و رضا یاست و برا جانبه کی یعمل حقوق قاع،یا یول

 مباحات، ابراء. ازتیح

ندارد و شخص را قانونًا  یارزش حقوق -جز در موارد مذکور در قانون- یطرف کیتعهد  ران،یدر حقوق ا +

 کند. یملزم نم

 

تعهد  ،یدر اصطالح حقوق و است مانیداشتن و تازه کردن پ ماریت یدر لغت به معن جمع تعهد است و تعهدات:

 یگریرا از د یاز انجام امر یخوددار ای یتواند انجام امر یم یاست که به موجب آن، شخص یرابطه حقوق کی

 جادیا میطور مستقه رابطه را ب نیقانون ا یهشود و گا یم یاز قرارداد ناش یگاه یرابطه حقوق نیبخواهد. ا

کند. یم

 رود. یتعهدات، اصطالح التزامات به کار م یتعهد، کلمه التزام و به جا یبه جا یگاه +
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موضوع و بخش مرکزی حقوق مدنی به شمار آورد و این رشته نیز موضوع  مهم ترینرا می توان  تعهدات +

 اصلی علم حقوق است.

 

از  یخوددار ایموضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار  موضوع:
 .باشد یانجام کار

 

 از انجام یخوددار ایکه انتقال مال، انجام کار  یطرف .۱ تعهد: طرف

تعهد به  که یطرف .۲ بدهکار( ون،یاوست)متعهد، مد برعهده یکار

 نفع اوست)متعهدله، دائن، بستانکار(

تواند انجام امر  یکه به موجب آن متعهدله م یرابطه ا :یحقوق رابطه

 .را از متعهد مطالبه کند یانجام امر یخوددار ای

 

 
 مالی داشته باشد به کار می رود.تر به معنی قراردادی که جنبه ی جمع معامله است، این کلمه بیش معامالت:

 

عنی وادار کردن و مجبور کردن لغت به م، در )با واژه التزام فوق الذکر اشتباه نشود(  است جمع الزام الزامات:

در قانون مدنی این کلمه به معنی تعهدات و مسئولیت هایی که بدون قرار حاصل می شود به کار رفته  است؛
 است.

 
 می که قانونٌا متوجه شخص می شود بر دو گونه است:االز

ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال را متعهد و چنانکه کسی به موجب قراردادی خودالزام ناشی از عقد: . ۱

دهد یا کاری انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید.

چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سالمت وی لطمه بزند، در این  الزام خارج از عقد:. ۲

مان قهری مورد بحث تحت عنوان ضمنظور قانون همین تعریف است صورت ملزم به جبران خسارت است. )

 گیرد(قرار می

 

ارکان تعهد

موضوع تعهد

یرابطه حقوق

طرف تعهد
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رابطه حق عینی تقسیم می شوند؛  دینیو  عینیحقوق مالی به  :رابطه رابطه و فرق بین تعهد و حق دینی:
 )حق ذمی یا شخصی(حق دینیای است بین شخص و شیء، مانند حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن. 

رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را ازدیگری 
 بخواهد.

تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد؛ هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف 
 همان رابطه ی میان دائن و مدیون.ماً تعهدی وجود دارد، و می توان گفت حق دینی و تعهد ادیگر الز

 آن است. جنبه مثبت حق دینیرابطه حقوقی و  جنبه منفی تعهد +
 

برخی از حقوقدانان و فقها بین تعهد و دین تفاوت قائلند: بنابراین دین در ذمه قرار می گیرد و از مقوله : فرق
که انجام امر یا خودداری از انجام  ی حکم وضعی است؛ اما تعهد در ذمه قرار نمی گیرد و فقط تکلیفی است

 امری را ایجاب می کند.
 ق.م نیز بین دین و تادیه)تعهد به پرداخت( در مورد ضمان تفاوت گذارده است.۷۲۳ماده  +
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 "و معّلق منّجزبه اقسام ذیل منقسم می شود: الزم، جایز، خیاری،  معامالتو  عقود ": ق.م۱۸۴ماده  برابر
 

جز در آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ)برهم زدن( آن را  عقد الزم: عقد الزم و عقد جایز
عقد جایز آن  اجاره. ق.م( مانند عقد بیع و۱۸۵ د)مادهکه قانون معین کرده است نداشته باش موارد خاصی

 ودیعه. مانند وکالت و ق.م(۱۸۶ هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، فسخ کند.)مادهاست که 
 ق.م(۹۵۴و  ۶۷۸)مواد.هریک از طرفین، منفسخ می شود سفهیا  جنون، موتعقد جایز برخالف عقد الزم، به  +
 شود( )یعنی عقود اصوال الزم هستن مگر اینکه خالفش اثباتآن هاست. الزم بودندر عقود،  اصل +
 افراد می توانند با توافق یکدیگر، عقد جایزی را به صورت غیرقابل فسخ درآورند. +
 عقد کفالتق.م( مانند ۱۸۷عقد ممکن است نسبت به یک طرف الزم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز)ماده  +

 .عقد رهنو 

 )ماده.اختیار فسخ باشد ثالثی شخص یا برای ایکی از آن هیا  طرفینعقد خیاری آن است که برای : عقد خیاری

 ق.م(۱۸۸

 .عقد خیاری از اقسام عقد الزم استخیار در لغت به معنای اختیار است.  +

ن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق آ عقد منجّز: عقد منجّز و عقد معلّق

 ق.م(۱۸۹ خواهد بود.)ماده

ثار عقد بر آن مترتب خواهد دیگری نیست، بلکه به محض انشاء، آر مموقوف به ا در عقد منجز، اثر عقد، +

 شد.

ما اثر آن موقوف به امر دیگری است طرفین، قرارداد منعقد می گردد، ا آن است که با توافق اراده یعقد معلق 

 نکهیا بر مشروط فروشم یم تو به را خانه نیا مثال) و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد.

 (یکن ازدواج من با

 هیرو و حقوق یعلما قانون، توسط رانیا حقوق در اما است اختالف محل یاسالم فقه در معلق عقد صحت +

 .شده رفتهیپذ مشروط تعهد اصطالح با زین فرانسه حقوق در شده رفتهیپذ ییقضا

 داشته ریتاث زین گذشته به که کنند شرط توانند یم نیطرف اما است موثر شرط یاجرا زمان از معلق عقد +

 .باشد
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 نیطرف ی ذمه بر متقابل تعهدات که هستند یعقود عقود دو تعهدی :یتعهد کی عقودو  یتعهد دو عقود

 فقط که هستند قراردادها از دسته آن عقود یک تعهدی .کار قرارداد و اجاره ع،یب مثل کند یم جادیا قرارداد

 پرداخت، وعده ،یمجان ضمان ،یمجان وکالت مثل آوردند یم وجود به طرف کی ی ذمه بر یتعهدات ای تعهد

 .عهیود قرض، قرارداد، وعده

 :میتقس دهیفا

 .مقابل طرف تعهد به نکردن عمل برابر در تعهد انجام از یخوددار .1

 .مقابل طرف نکردن عمل برابر در دادگاه از قرارداد انحالل درخواست .2

 .(ماژور فورسقوه قاهره ) موارد در نیطرف تعهد شدن ساقط .3

 هستند قراردادها یهمبستگ اصل ی جهینت باال موارد +

 به حاضر گرید طرف تا کند یخوددار ثمن ای عیمب میتسل از دارد حق یمشتر و عیبا از کیهر: حبس حق +

 (دارد وجود معوض عقود در فقط)  .شود میتسل

گر
دی

ت 
ما

سی
تق

 
ود

عق
 

 عقود اذنی و عهدی

 عقود معیّن و غیرمعیّن

عقود معوض و 

 غیرمعوض

عقود دو تعهدی و یک 

 تعهدی

قراردادهای تجارتی و 

 غیرتجارتی

 عقود تملیکی و عهدی

عقود رضایی و  عقود مغابنه و مسامحه

 تشریفاتی
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 نیطرف از یکی آن موجب به که ست یقرارداد یمعاوض ای ضوَعَمُ عقد: (یمجان) رمعوضیغ و معوض عقود

 یا مجانی معوض ریغ عقد .اجاره و عیب مثل .کند یم افتیدر را یلام آن یازا در و دهد یم گرید طرف به یمال

 هبه مثل. کند افتیدر مقابل در یزیچ آنکه یب دهد یم گرید طرف به یمال نیطرف از یکی که است یقرارداد

 .هیعار و

 :معوض و یتعهد دو عقد تفاوت

 ردیگ یم قرار مال برابر در مال=  معوض عقود

 ردیگ یم قرار تعهد برابر در تعهد=  یتعهد دو عقود

 :میتقس دهیفا

 .باشند داشته یتجارت عنوان توانند یم معوض عقود فقط. ۱

 خود اموال افراد معموال چون) است عقد عمده علت ها آن در مقابل طرف تیشخص معوض ریغ عقود در. ۲

 نظر مورد مقابل طرف تیشخص معوض یقراردادها در یول( بخشند ینم یشخص هر به گانیرا صورت به را

 .ستین

 چون شخص مالی را رایگان به دست اورده شود یم اخذ یشتریب اتیمال معموال بالعوض انتقاالت و نقل از. ۳

 در اما. بیع و غبن اریخ . مانندندارد راه است نیعوض تعادل بر یمبتن که یاراتیخ ،یمجان یقراردادها در. ۴

 .است یجار اراتیخ ی همه معوض یقراردادها

 :شده عوض شرط آن در که( معوض ریغ)یعقد و معوض عقد نیب فرق

 فقط معوض ریغ عقد در اما است باطل معامله باشد نداشته وجود معامله صحت طیشرا اگر معوض عقد در. ۱

 .است حیصح معامله و است باطل شرط

 .ندارد وجود حبس حق شده عوض شرط که یعقد عقد معوض حق حبس وجود دارد اما دردر. ۲

 یعقد در اما است باطل عقد نباشد موجود عقد زمان در معامله دومورد از یکی اگر یکیتمل معوض عقد در. ۳

 .کند فسخ را معامله تواندیم شده او نفع به شرط که یکس فقط شده عوض شرط که
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 آمده شمار به یتجار تجارت، قانون توسط که یقرارداد یتجارت قرارداد: تیتجار ریغ و یتجارت قراردادهای

 .شوند یم محسوب یمدن که ییقراردادها یتجارت ریغ .باشد

 

 مانند است؛ گذاشته ها آن یرو بر یخاص نام قانون که هستند یقراردادهای نیَعَمُ عقود: نیرمعیغ و نیمععقود 

 اصل اساس بر اما نشده ینیب شیپ قانون در که قراردادهایی هستند نیمع ریغ عقود .مهیب ضمان، اجاره، بیع،

 .یآموزش موسسه کی در سیتدر قرارداد مانند ؛شود یم شناخته معتبر قراردادها یآزاد

 

 به و جخار یشخص تیملک از یمال آن موجب به که است یقرارداد یکیتمل عقد: یعهد و یکیتمل عقود

 یبرا ینید حق و قرارداد طرف کی گردن بر یتعهد که است آن یعهد عقد .گردد یم وارد یگرید تیملک

 .آورد وجود به گرید طرف

 موجود عقد نیح در دیبا معامله مورد یکیتمل عقد درمثالً  ؛ستین کسانی یعهد و یتملک عقود احکام و آثار +

 حق یکیتمل عقد (ساختمان ساخت به تعهد مثل) .ستین نیچن یعهد عقد در یول است باطل وگرنه باشد

 ینسب حق کی یعهد عقد اما( خانه کی تیمالک مثال) است معتبر همه برابر در که کند یم جادیا ینیع

 .است معتبر متعهد مقابل در فقط که شود یم محسوب

 

که اثر اصلی آن اذن در تصرف است و تعهدی برای عاقد ایجاد  عقدی استعقد اذنی عقود اذنی و عهدی: 

 سبب ایجاد تعهد برای یک طرف یا دو طرف است.عقد عهدی نمی کند؛ مانند ودیعه، عاریه و وکالت. ولی 

 

قراردادی است که درآن تحصیل حداکثر امتیازات ممکن مورد نظر است، عقد مغابنه  عقود مغابنه و مسامحه:

عقدی است  عقد مسامحه کند. (در معامله خورده فریب)به معنای: طرف دیگر را مغبون طرفین می خواهد گویی هریک از

 و تساهل و ارفاق است. مانند عقد ضمان یا صلح دعوی و رهن. (گریکدیآسان گرفتن بر )که مبتنی بر تسامح
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از  یبه نحو نکهیبه شرط ا، نیاست که به صرف توافق طرف یقرارداد ییعقد رضاعقود رضایی و تشریفاتی: 

 ای و نیّمانند به کار بردن الفاظ مع یخاص فاتیشود و تحقق آن به تشر ی، واقع مو ابراز شده باشد انیانحاء ب

شود و صرف  یواقع م یخاص فاتیاست که با تشر یقرارداد )یا شکلی(یفاتیتشر عقد .نداردنیاز سند  میتنظ

برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده ؛ ستین یوقوع آن کاف یبرا طرفین توافق

 )مانند عقد و طالق( باشد.

؛ و صلح هبه راجع به اموال غیرمنقول ومعامالت مورد در ی، حتهستند ییرضا  عقودالًواص رانیا حقوقدر  +

توان آن ها را تشریفاتی با اینکه قانون، ثبت این قراردادها و تنظیم سند رسمی را الزامی قرارداده است، نمی 

است اما اگر سند نباشد  ازیاثبات مورد ن ی)برا .ستین ها آنت سند شرط صحّ  و تنظیم ثبت به شمار آورد، زیرا

 (ستیمعامله باطل ن

 :)مهم(شود یمحسوب م یفاتیتشر عقد شده و یت معامله تلقط صحّ شریا عادی  یسند رسم میتنظ ریموارد ز در

 یا تجارت شهیانتقال حق کسب و پ .1

 محدود تی.انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئول .2

 مهیدر قرارداد ب .3

 در مناقصات دولتی .4
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 اقتصاد در دولت دخالت مخالف - قرارداد تنظیم آزادی: هجدهم قرن خواهان آزادی ی نظریه +

 .فرد ی اراده نه است تعهدات منشا جامعه: نوزدهم قرن دانشمند دوگی +

 تا کند اقتضا جامعه مصلحت اینکه مگر است آزاد اصوال آن شرایط تنظیم و قرارداد عقد امروزی جامعه در +
 .باشد داشته دخالت آن در دولت

 

 مبحث اول: نتایج اصل حاکمّیت اراده در حقوق موضوعه     

 صریح مخالف که صورتی در ،اند نموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای": ق.م۱۰ ماده
 (قراردادها آزادی و اراده حاکمیت اصل بیان در) ".است نافذ ،نباشد قانون

 :موضوعه حقوق در اراده حاکمیت اصل نتایج

 .کنند تعیین را قرارداد محتوای و عقد ضمن شرایط خود میل به میتوانند افراد. ۱

 مقامات و قاضی) .کنند توافق آن انحالل به یا دهند تغییر را تعهدات و قرارداد آثار میتوانند طرفین فقط. ۲
 (ندارند حقی چنین

 .شود گرفته نظر در طرفین واقعی ی اراده باید قرارداد تفسیر در. ۳

 

 نظم قانونی -اراده  تحدود اصل حاکمی   :مبحث دوم     
 است: محدود زیر موارد در و نیست مطلق اراده حاکمیت اصل

 . )مگر در موارد استثنایی(است اثر بی ثالث اشخاص به نسبت قرارداد. ۱

ق.م قراردادهای خصوصی را فقط در صورتی ۱۰ قوانین آمره اصل حاکمّیت اراده را محدود می کند؛ ماده. ۲
 .که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می شناسد

  .نیز گویندقوانین امری)آمره( را قوانین نظم عمومی  +
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 است. فردو  خانواده، دولتهدف این نظم حمایت از  نظم عمومی سیاسی:                       

   نظم عمومی  

 است. یامور اقتصاد یارشاد و رهبر ؛جامعه فیاز طبقات ضع تیحما هدف این نظم نظم عمومی اقتصادی:                        

 یارشاد ینظم عموم ؛ یتیحما ینظم عموم: شود یم میدو دسته تقس به (یدخالت ای) یاقتصادعمومی نظم  +

، صرف کنندگانمجامعه مانند کارگران،  فیاز طبقات ضع تیحما یبرا :(ی)اجتماع یتیحما یعموم نظم
 .بدهکاران و مستاجران وضع شده

، یو بانک یراجع به امور پول نیمانند قوان ؛است یاقتصاد مل میهدفش تنظ :شده یرهبر ای یارشاد یعموم نظم
 .یاز منابع مل ی، بهره بردار، حمل و نقل و ارتباطاتمتیق تیتثب

است، ممکن  یمدن یضمانت اجرا که یکعالوه بر بطالن  ،انجام شود نیقوان نیکه بر خالف ا یمعامالت +
 است دارای مجازات کیفری نیز باشد.

 

است  ممکن که جامعه پرهیزگاران کردار و منش و اجتماعی ی پسندیده اخالق از است عبارت:  حسنه اخالق

 .باشد متفاوت مذهبی اخالقبا 

 .(خاص و عام رابطه) است عمومی نظم مصادیق از حسنه اخالق +

 .است باطل باشد حسنه اخالق خالف بر که معامالتی +
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 :است اساسی ذیل شرایط معامله هر تصحّ برای: م.ق۱۹۰ ماده

 

 

 

 باشد. نافذ غیر یا باطل است ممکن ،(۱۹۰است)ماده  صحت شرایط از یکی فاقد که قراردادی +

، صحیح فرض می شود( (واقع شده باشد محمول بر صحت است هرمعامله که": ق.م۲۲۳ ماده :الصحة اصالة

 "مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

 غیرنافذ ی معامله و باطل ی معامله بین فرق

 باطل ی معامله کرد، رفع نتوان وجه هیچ به را آن نقص و باشد صحت ارکان از یکی فاقد :معامله باطل

 (مستی حالت در معامله و مجنون ی معامله مانند) .کرد زنده نتوان که ایست مرده همچون

 اعتبار آن به بتوان بعدی )اجازه، تایید(تنفیذ با اما است معامله صحت شرایط از بعضی قداف :نافذ معامله غیر

 انعقاد روز از معامله تنفیذ از پس. کرد درمانش توان می که است مریضی همچون غیرنافذ ی معامله بخشید،

 .است معتبر قرارداد

 موجب به اما داراست را صحت شرایط تمامی فسخ قابل معامله ؛است متفاوت غیرنافذ با فسخ قابل ی معامله +

 فسخ وقوع تاریخ از فقط و کند نمی اثر گذشته به قرارداد فسخ .شده شناخته فسخ حق قانون حکم به یا قرارداد

 .برد می بین از را قرارداد اثر

 

 مبحث اول: قصد و رضای طرفین     

( معامله زیان و سود سنجیدن)است. حقوقی عمل انجام به باطنی گرایش و میل همان حقوقی اصطالح در رضا

 به حاضر قتل به تهدید اثر در در کسی هرگاه: مثال( انشا قصد)است. ذهن عالم در حقوقی عمل ایجاد ،قصد و

 بوده. رضا فاقد اما داشته انشا قصد کند، امضا را انتقال سند و شود خانه فروش
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 )مهم( معامله بدون قصد = باطل نافذ غیر=  اکراه اثر در ی معامله +

 نامند. می اراده فرانسه حقوق در را رضا و قصد +

 که کسی بنابراین ؛باشد اضطرار سر از اگر حتی اجبار، نه باشد اختیار و میل اثر بر که رضایی: معاملی رضای

 .است صحیح قرارداد بفروشد را خود ی خانه شفرزند درمان برای

 

 بند اول: وجود و اظهار اراده 

 به معامله آن نماید، معامله خواب در یا بیهوشی یا مستی حالت در کسی اگر" :ق.م۱۹۵ ماده :اراده وجود (الف

 (است معامله بطالن باعث باشد که هر علتی به قصد فقدان)   "است. باطل قصد فقدان ی واسطه

 داللت که چیزی به بودن مقرون شرط به انشا قصد به شود می محقق عقد" :م.ق۱۹۱ ماده: اراده اظهار (ب

 قصد باید به شکلی بیان شود تا دیگران از آن آگاه شوند()   ".کند قصد بر

 کرد.  آگاه خود قصد از را دیگر طرف توان نمی( نماید قصد بر داللت که چیزی) مُبَرِز و کاشِف بدون +

 سکوت مواردی در حتی و نوشتن عمل، اشاره، کلمات، و الفاظ با می توانند معامله طرفین .اراده اظهار ی وسیله

 مبین اشاره نباشد ممکن تلفظ آنها از یکی یا طرفین برای که مواردی در": ق.م۱۹۲ ماده کنند. اراده اظهار

 مبین که عملی ی وسیله به است ممکن معامله انشاء": ق.م۱۹۳ ماده   "خواهد بود. کافی باشد رضا و قصد

 کرده استثنا قانون که مواردی در مگر گردد، حاصل (دادن تحویل)اقباض و (گرفتن تحویل)قبض مثل باشد رضا و قصد

 .نکاح که به دلیل اهمیت آن حتما باید لفظی باشد مثل "باشد.

 شود. می نامیده معاطاتی ی معامله باشد شده اظهار عمل طریق از آن طرفین قصد که معامله ای  +
 (است موثر مالکیت اثبات برای)  .شود نمی تلقی عقد صحت شرایط از رسمی یا عادی سند تنظیم +
 اظهار اراده از طریق سکوت زمانی معتبر است که همراه قراین و شواهدی برای تایید باشد+ 

 "شود. می محقق قبول و ایجاب به قرارداد": ق.م۳۳۹ ماده قبول. و ایجاب

 است. مذبور پیشنهاد پذیرش اعالم قبول و است معیّن شرایط با معامله انجام پیشنهاد ایجاب  :ایجاب (الف 

 نامیده می شود. قابل کننده قبول و موجب کننده ایجاب

  .باشد مشخص و کامل باید ایجاب +
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 .باشند ایجاب طرف مردم عموم تواند می بلکه باشد معینی شخص متوجه نیست الزم ایجاب +
 

 انشاء قصد اعالم نه ،گفتگوست به دیگر طرف دعوت فقط منظور گاهی .مذاکره به دعوت و ایجاب بین فرق

 با ایجاب ایجاد تعهد نمی کند و حتی با قبول طرف دیگر قرارداد بسته نمی شود. مذاکره به دعوت .معامله

 .شد می خواهدااجرای آن الزاد منعقد و ، قرارددیگر طرف قبول

 تا موجببه آن ضمیمه نشده است، الزام آور محسوب نمی شود.  قبولایجاب تا وقتی که  .ایجاب از رجوع
 رجوع نماید. خود ایجاب و به اصطالح از شود منصرفانجام معامله  از می تواند نشده واقع قبول که هنگامی

 (داده خاصی شخص به را فروش انحصار که زمانی مانند) منع کندممکن است قانون رجوع از ایجاب را  گاهی +

 .برگردد ایجاب از انقضا آن از قبل ندارد حق باشد کرده معین مهلتی قبول برای کننده ایجاب هرگاه +

 امور در .کرد رجوع عرف به باید قبول مدت تشخیص برای نکرده باشد، تعیین زمانی کننده ایجاب که مواقعی در +

 .است کوتاه بسیار زمان این تجاری

 )مهم(.شود می ساقطاز درجه اعتبار  ایجاب صورت این در .کننده ایجاب فوت یا حجر

 .است ایجاب مفاد شرط و قید بی پذیرش بولق : قبول (ب 

 

  بند دوم: توافق اراده طرفین 

 موافق باید نمایند می معامله ءانشا آن ی وسیله به متعاملین که دیگر اعمال و اشارات و الفاظ" :ق.م۱۹۴ماده 

 االّ و است داشته را آن ءانشا قصد ردیگ طرف که کند قبول را عقدی همان طرفین احد که نحوی به باشد،

 ".بود خواهد باطل معامله

 :دارد وجود نظریه چهار مورد این در: مکاتبه با قراردادهای وقوع زمان (الف 

 که شود می منعقد و کامل زمانی قرارداد که است آن است معروف اراده اعالن سیستم به که: اول ی نظریه
  ابراز کند. آن امثال یا نامه امضای طریق از را خود ی اراده کننده قبول

 .باشد شده ارسال نامه باید عقد تحقق برای که است آن است معروف ارسال سیستم به که: دوم نظریه

 ایجاب به ی قبول نامه وصول زمان در قرارداد که است آن است معروف لووص سیستم به که :سوم نظریه
 .شود می منعقد کننده
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 ایجاب که است هنگامی قرارداد انعقاد زمان که است آن است معروف اطالع سیستم به که :چهارم ی نظریه
 می شود. آگاه قبول از کننده

سوم  یها هیصدور و به نظر ستمیاول و دوم س یها هیبه نظر +
 شود. یاطالع گفته م هیو چهارم نظر

 مورد صدور و ارسال سیستم ضمنی شکل به ایران حقوق در +

 هنگام که کنند تراضی میتوانند طرفین البته قرارگرفته قبول

 باشد معتبر داد قرار نامه وصول

 

 .است پیوسته بوقوع آنجا در عقد جزء آخرین که است محلی قرارداد وقوع مکان: قرارداد وقوع مکان (ب

مثالً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد، شیراز محل  (شده واقع قبول آن در که مکانی)

 )مهم(وقوع عقد خواهد بود.

 "عقد است... . تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع"ق.م: ۹۶۸ماده 

 

 بند سوم: نمایندگی در قصد انشاء 

وب است، مگر اینکه در موقع عقد ود شخص محسآن معامله برای خکسی که معامله می کند "ق.م: ۱۹۶ماده 

 "خالف آن ثابت شود... .خالف آن را تصریح نماید یا بعد 

 اقسام نمایندگی:

 وکالت داده باشد  یگریمعامله به د جامان یبرا یآن است که کس :یا قراردادی یعهد یندگینما

 یو به نام و حساب او اعمال حقوق یگریبتواند به نام د قانون ببه موج یآن است که کس :یقانون یندگینما
 (یپدر و جد پدرمانند  ) ریصغ یقهر یول مثل ؛انجام دهد

 یانجام پاره ا یدادگاه باشد مثال دادرس برا میبر تصم یاست که مبتن یندگیآن نما :ییقضا یندگینما
 ( مفقود االثر بیغا نیو ام میق مانند) کند نییتع یا ندهیبه حساب شخص ثالث نما یاعمال حقوق

 .است یقانون یندگینما یخود نوع ییقضا یندگینما +

نظریه صدور

سیستم 
اعالن اراده

سیستم 
ارسال

نظریه اطالع 

سیستم 
وصول

عسیستم اطال
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که  یاست مگر در موارد حینوع معامله صح نیا رانیحقوق ا در ؟با خود معتبر است ندهینما یمعامله  ایآ +
 قانون منع کرده 

 ای حیمعامله کند اگر اذن صر خواهدیدهد با هرکس که م اریاخت لیهرگاه موکل به وک یفقه اسالم طبق +
 است لیوک اریمعامله با خود وجود نداشته باشد اصل بر عدم اخت یبرا یا نهیقر

 

 واقع شود  یندگیکه به نما یاثر قرارداد

اما اگر از حدود وکالت خارج شود  ستیمتعهد ن ندهیخارج نشده باشد نما یندگیکه از حدود نما یدرصورت +
داده( با  یندگینما یگریکه به د یمنوب عنه )کس نکهیاست مگر ا ندهیخود نما ریآثار عمل و تعهدات دامنگ
 .کند ذیاعالم رضا عمل او را تنف

اشاره نشده باشد بعدا  یندگیقراردادها اگر در زمان معامله به نما یدر معامالت و آزاد تیاساس اصل امنبر +
 .رفع تعهد نمود یندگیتوان با اثبات نما ینم

  یندگینما دیفوا

o  یاقتصاد یها و بنگاه ها تیفعال یتوسعه  

o زمان کیدر  یاستفاده از فرصت ها و انجام چند عمل حقوق 

o که شخص از معامله ممنوع است )مثل محجور( یدر موارد 

o یدادگستر یمثل وکال گرانیاستفاده از تخصص د 

 

 عیوب اراده بند چهارم : 

 یباشد قانون ضمانت اجرا وبیباشد باطل است اما اگر اراده مع یحقوق یهرگاه طرف معامله فاقد اراده  +
 .ردیگ یرا در نظر م یتر فیخف

ا که نسبتا مهم هستند موجب ر یداند بلکه فقط عوامل یاراده را موثر در معامله نم وبیع یقانونگذار همه  +
 .داند یفسخ م اریخ جادیا ای، عدم نفوذ بطالن

 "رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. ق.م: ۱۹۹ماده  +
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 تصور نادرست معامله کننده درباره ی یکی از ارکان یا عناصر عقد. :اشتباه (الف  

معامله را باطل می کند، گاهی زمینه ای اشتباه و تاثیر آن در عقد همیشه یکسان نیست؛ گاهی اشتباه  +
 برای خیار فسخ است و گاهی اشتباه هیچگونه تاثیری در معامله ندارد.

 که اشتباه باعث بطالن معامله است یموارد :اول

( که بودن یدر برابر شخص ی)نوع یاست نوع یجهت تعهد امر ایعلت تعهد  :اشتباه در وجود علت تعهد .۱
مسوول پرداخت خسارت  نکهیبه تصور ا  یشخص متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ میمنظور مستق

مورد معامله به لحاظ  نیا ر؛ دمسوول بوده یگریشخص د شودیکند بعد آشکار م یرا پرداخت م یاست مبلغ
 .است باطلاشتباه در وجود علت تعهد 

بخشش  گریمعامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف د نیاز طرف یکیمثال اگر  :اشتباه در نوع عقد .۲
 )باطل( .باشد

 دیخر یباشد و منظور مشتر ی( فروش کتاب مدنداری)خرعیچنانکه مقصود با :موضوع عقد تیاشتباه در هو .۳
 )باطل( .یمدن یدادرس نییکتاب آ

و آنچه معامله شده در  دیمنظور آن است که مورد مقصود خر :موضوع معامله هیاشتباه در صورت عرف .۴
 .قهیعت ینو به جا وانیل ایزنانه  یکفش مردانه به جا دیباشد مثال خر زیمتما زیعرف دو چ

 .جاست )بطالن( نیالعقود تابعه للقصود محل استعمالش هم ی: قاعده دیگو یمورد م نیدر ا ینیینا یرزایم

 ".است که مربوط به خود موضوع معامله باشد معامله موجب عدم نفوذ یاشتباه وقت" م:.ق۲۰۰ماده 

 .اشتباه است نیهم یقانون مدن ۲۰۰منظور ماده  سندهیاز نظر نو +

 .همان بطالن است یماده به معنا نیعدم نفوذ در ا +

 

علت عمده  او تیکه شخص صورتیدر، شخص طرف معامله یاوصاف اساس ای یجسم تیاشتباه در هو .۵
اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که ": ق.م۲۰۱: ماده عقد باشد

 )بطالن("شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.
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 فسخ است اریکه اشتباه موجب خ ی: موارددوم

هریک از متعاملین که در ": ق.م۴۱۶ماده ، درصورتی که به غبن فاحش منجر گردد.   متیاشتباه در ق .۱
غبن  ق.م۴۱۷ماده    "معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می تواند معامله را فسخ کند.

 "غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد."فاحش را تعریف کرده: 

 وارد قرارداد شده باشد. یضمن ای حیکه به صورت صر یرتوص در :موضوع یاساس ری. اشتباه در اوصاف غ۲
 .شود یفسخ م اریخ جادیموجب ا یزیتبر یبه جا یفرش کاشان دیاشتباه در خر مثالً

 ایشده دکتر  یتصور م که اشتباهاً یازدواج با شخص مثالً: طرف معامله یاساس ری. اشتباه در اوصاف غ۳
 .وارد قلمرو قرارداد شده باشد حیصر ای یمهندس است و شرط به صورت ضمن

طرف معامله  بیکه موجب فر یاتیعبارت است از عمل سیتدل" :.مق۴۳۸ماده  :سیاز تدل ی. اشتباه ناش۴
 ".شود

 یشود . اشتباه در وصف اساس یاساس ریفسخ است که باعث اشتباه در اوصاف غ اریموجب خ یسیتدل +
 .موجب بطالن معامله است

 

 ستیکه اشتباه در معامله موثر ن ی: مواردسوم

 که به غبن فاحش منجر نشود  یدر صورت ،متی. اشتباه در ق۱

 که وارد قلمرو قرارداد نشده باشد  ی، در صورت. اشتباه در اوصاف موضوع۲

او علت عمده عقد  تیکه شخص یدر صورت، اوصاف شخص طرف قرارداد ای یجسم تی. اشتباه در هو۳
 نباشد 

 جهت معامله ای یداع. اشتباه در ۴

خانه  یدارد مثال شخص یرا به انجام معامله وا م نیاز طرف کیاست که هر  یو خصوص یشخص یامر یداع
 داریخانه منجر به ضرر شود اشتباه خر دیکه خر ی. در صورتببرد یتا با فروش آن سود سرشار خردیم یا

 .در معامله نخواهد داشت یریتاث

 . اشتباه در قانون۵
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عبارت  یو در اصطالح حقوقواداشتن و ناخوش داشتن است  یبه زور به کار یاکراه در لغت  به معن: اکراه (ب
بر طرف معامله وارد گردد و او را وادار به عقد  یکس لهیکه به وس ینامشروع یو معنو یاست از فشار ماد

 د.قرارداد کن

رو معامله  نیاز ا ستیقصد وجود دارد اما رضا کامل و سالم ن شودیاکراه واقع م جهیکه در نت یدر معامله ا +
 .شود یم ینافذ تلق ریغ

 

 :الزم است ریز طیتحقق اکراه شرا یبرا شرایط اکراه.

از طرف  اگر ی، نامزد معامله کننده حت، دوستانکیاقوام نزد ی، آبروبه مال، جان دیتهد: زیآم دیعمل تهد .۱
 .شخص ثالث انجام شده باشد

 .انجام شده باشد دیاز طرف آن شخص تهد دیبا ،ستیباعث اکراه ن یتنها ترس از کس +

 نی(. عالوه بر ایانسان متعارف باشد)ضابطه نوع کیموثر در  دیبا اکراه : بر اراده طرف معامله دیتهد ریتاث .۲
)ضابطه در نظر گرفته شود دیبا زیو مرد و زن بودن شخص نو اخالق  تین و شخصاش زیدر مورد اعمال اکراه آم

 .(یشخص

 تیشدن بدهکار توسط بستانکار به شکا دیتهد نیناحق باشد بنابرا دیبا دیتهد جهت :دینامشروع بودن تهد .۳
 .شود یمحسوب نم دیملزم شدن شخص به انشا معامله توسط دادگاه تهد ای

 یعنیداره )کاشف بودن برخالف ناقل بودن(  تیکاشف ذینافذ است و بعد از تنف ریر اکراه غثمعامله بر ا .اثر اکراه
 .ذیاز روز عقد قرارداد موثر است نه از روز تنف ذیاثر تنف

 

 : اهلیت مبحث دوم       

 تعریف و اقسام اول  بند : 

 یقانون یی؛ تواناحق یاجرا ایدارا شدن  یشخص برا ینقانو ییبه طور مطلق عبارت است از توانا تیاهل +
 .شود یم دهینام فایاست تیاهلحق  یاجرا یبرا یقانون ییو توانا تمتع تیاهلدارا شدن حق  یبرا

 یممکن است پاره ا یتمتع هستند ول تیاهل  یانسان ها از زمان تولد تا زمان مرگ دارا یهمه . تمتع تیاهل
 .ندارند رانیرا در ا یمزروع یحق تملک اراض گانگانیاز اشخاص توسط قانون سلب شود مثال ب یاز حقوق بعض
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طرف حق  یاست ممکن است شخص تینوع اهل نیا نیداشتن متعامل تیقانون از اهل منظور ء.فایاست تیاهل
است را  تیاهل نیکه  فاقد ا یجر و کسرو حَ فایاست تی، عدم اهلحق خود را اعمال کند باشد اما نتواند شخصاْ

 .نامند یحجور ممَ

 

  بند دوم : شرایط اهلیت 

 ".باشند دیبالغ و عاقل و رش دیبا نداهل محسوب شو نیمتعامل نکهیا یبرا": م.ق۲۱۱ ماده

شود  یسال در مورد دختر حاصل م ۹سال در پسر و  ۱۵به سن  دنیبا رس رانیدر حقوق ا بلوغ :بلوغ (الف
 .شود یمحسوب م ریصغ دهیکه به بلوغ نرس یکس

 .زیمم ریو غ زیمم ریصغ :نوع است بر دو ریصغ +

 .را ندارد ییتوانا نیهنوز ا زیمم ریغ یلو دهدیم صیاست که خوب را از بد تشخ یریصغ زیمم ریصغ +

 

 .( شخص سالم باشدی)مغزیدماغ یاست که قوا نیاز عقل ا منظور :عقلب( 

 امر در صورت اختالف با دادرس است . نیا صیشود . تشخ یکه فاقد آن باشد مجنون خوانده م یکس

  ی( و ادواری)اطباقیبر دو گونه است : دائم جنون

 

 .تصرفات شخص در اموالش عاقالنه باشد نکهیعبارت است از ا رشد: رشد (ج

نباشد  ییخود عقال یاست که تصرفات او در اموال و حقوق مال یکس)سفیه(  دیرش ریغ": ق.م۱۲۰۸ماده  +

 "است یآن با قاض صیباشد و تشخ ریاگر در راه خ یحت

ممکن  یاست)برخالف مجنون( وحت صیدرک و تشخ یقوه  یدارا هی، سفبا مجنون متفاوت است هیسف +
 .، اما فاقد عقل معاش استباشد یمدارج علم یاست دارا

معموال  رانی)در ادارات ا .خالف آن ثابت شود نکهیشود مگر ا یمحسوب م دیهرکس به سن بلوغ برسد رش +
 کنند(  یم یهجده سال را نشانه رشد تلق
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 معامالت محجورینسوم بند : 

، اما در معامالت نافذ است ریغ زیمم ریمعامالت صغ. باطل است زیمم ریغ ریمعامالت صغ: ریمعامالت صغ (الف
 .و در معامالت صرفا مضر باطل است نافع مانند قبول صلح و هبه نافذ صرفاً 

 یبه شرط یباطل است و معامالت مجنون ادوار یبه کل یمجنون دائم یحقوق اعمال: معامالت مجنون (ب
 .که اثبات کند در حالت افاقه )سالمت( بوده نافذ است

نافذ است اما در معامالت صرفا نافع نافذ و در معامالت  ریغ هیسف معامالت: (هیسفغیر رشید )معامالت  (ج
 .مضر باطل است صرفاً 

 

 : مورد معامله  مبحث سوم      

 یآن را م فاءیا ای میتعهد تسل نیاز متعامل کیباشد که هر  یعمل ایمال  دیمورد معامله با": م.ق۲۱۴ماده 
 ".کنند

 

 رد معامله باید مالیت داشته باشد: مو اول  بند 

 یقانون مدنی، مورد معامله باید مالیّت داشته باشد و به عبارت دیگر مورد معامله باید دارا ۲۱۵طبق ماده 
ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. از نظر تسهیل معامالت و احترام به اراده افراد می توان گفت هرچیزی که 
برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند، دارای مالیّت محسوب می 

 شود و معامله آن صحیح است.

 

 منفعت عقالیی باشدورد معامله باید متضمن م: دوم بند 

قانون مدنی، مورد معامله باید متضمن منفعت عقالیی باشد و اگر معامله هیچ گونه منفعت  ۲۱۵برابر ماده 
 عقالیی نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود.
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  بند سوم: مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد 

قانون آن را منع نکرده است؛ اگر منفعت مورد معامله منفعت مشروع در اصطالح حقوقی، منفعتی است که 
 غیرقانونی باشد، معامله باطل خواهد بود.

 :مورد معامله نامشروع قیمصاد

o و سالمت اشخاص لطنه بزند اتیح یجسم تیبه تمام 

o مضر باشد مثل مواد مخدر یاز نظر بهداشت و سالمت عموم 

o دولت یکارمند ای یمثل وکالت دادگستر یفروش مشاغل عموم 

o یداد و ستد اموال عموم  

o اتیکه در انحصار دولت است مانند دخان یداد و ستد اموال 

 

 مورد معامله باید معین و معلوم باشد چهارم بند : 

م کند ودو خانه دارد معل یاگر شخص مثالً  .اشخاص مختلف معلوم باشد انیکه در م یمعن نیبودن بد نیمع +
 .دام را قصد دارد بفروشدک

 دیصورت با نیباشد در ا یماد ریمال غ ای، منفعت یکل نیمله عااست که مورد مع یزمان یمعلوم بودن برا +
 (زهییاز نوع پا -گندم  -تن  کی)مثال  .اوصاف و مشخصات و مقدار آن معلوم باشد

 

 مورد معامله باید مقدور باشدپنجم بند : 

دادن زبان خارجه در  ادیکند مانند  فایا ای مینتواند مورد تعهد را تسل چکسیه یعنی: مقدور بودن مطلق ریغ +
 .هفته کی

متعهدله بتواند  ای گریاشخاص د یکند ول میشخص متعهد نتواند مورد تعهد را تسل یعنی: یمقدور نسب ریغ +
 .است حیصورت معامله صح نیدر ا

 میکه در موعد مقرر بتواند آن مال را تسل یکند در صورت ینیدت معمپس از  یمال لیتعهد به تحو یاگر کس +
 .است حیکند معامله صح

 و بعداْ  ندیافریب ییتابلو یقرارداد مقصود باشد مانند آنکه نقاش مشهور یاگر مباشرت شخص متعهد در اجرا +
 .انجام آن را ندارد قرارداد باطل است تهد قدرعمعلوم شود مت
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قدرت انجام تعهد را نداشته باشد  ی، وبه متعهد مربوط کرد توان یکه نم یقدرت خارج کیهرگاه بر اثر  +
 .شود یقرارداد منحل و تعهد ساقط م

 

 : جهت معامله چهارم مبحث      

 اول: جهت نامشروع بند 

 فرق جهت معامله و جهت تعهد  - فیتعر (الف

 قمارخانه سیتاس ،خانه به قصد سکونت، اجاره دادن دی: مثال خرمعامله جهت

 کند  افتیدر عیبپردازد تا در مقابل آن مب یزیکند چ یتعهد م داری: مثال خرمعامله علت

 .فقط از جهت معامله صحبت شده رانیدر حقوق ا +

 

 جهت معامله  تیمشروع یضمانت اجرا (ب

باید مشروع در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، ": ق.م۲۱۷ماده 
 "باشد و اال معامله باطل خواهد بود.

 

 معامله به قصد فرار از دیندوم بند : 

را داشته  نیرساندن به بستانکاران و فرار از د انیدهد قصد ز یکه انجام م یاست شخص در معامله ا ممکن
 نوع معامله بدون ضمانت اجرا باشد نیا دیباشد لذا نبا

 نکهیبدون قصد انشاست و قصد است مانند ا یعنی، باشد یصورممکن است  نیبه قصد فرار از د یمعامله  +
 .اموالش را به برادرش انتقال دهد یفرار از پرداخت بده یشخص برا

 یب یباشد چنانکه شخص اموال را به طور جد نید یفرار از ادا یو برا یجدممکن است  نیمعامله همچن +
 .فروخته شده( معامله را پنهان کندانتقال دهد و ثمن )بها ، پول مال  یگرید
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 :نیتحقق معامله به قصد فرار از د طیشرا

 شود یم نیشخص شامل مقررات فرار از د یمال یاعمال حقوق فقط .انجام معامله .۱

بدهکار خارج کرده  یها ییرا از دارا یمال دیبا شود اوالً یبه بستانکار تلق انیز نکهیا یبرا .به بستانکار انیز .۲
 .کند دیاو را تشد یدستیته ایبدهکار شود  یدستیموجب ته اًیباشد و ثان

 نیفقط در مورد د نیفرار از د یمال تیمحکوم یاجرا .حکم دادگاه ایبه سند الزم االجرا  نیمستند بودن د. ۳
 .دادگاه قابل اعمال استند به حکم مست ایو چک ،  یمحضر یمستند به سند الزم االجرا مانند سند رسم

 .مُسلّم ، منجز و حال باشد دیبستانکار با نید +

 .خواهان )بستانکار( است یاثبات آن به عهده  ی فهیوظ. قصد اضرار به بستانکار .۴

 آگاه باشد بستانکار حق ابطال معامله رندهیکه انتقال گ یدر صورت. نیطرف معامله از قصد فرار از د یآگاه .۵
 .به انتقال دهنده مراجعه کند دی، در صورت جهل بستانکار باو گرفتن مال از تصرف او را دارد

 

 یعنی( یاست )برخالف سنت یعدم نفوذ نسب نیمعامله به قصد فرار از د یمدن یاجرا ضمانت :اجرا ضمانت
 .به آن مقدار که طلب دارد رد کند تواند معامله را فقط یبستانکار م

 یری: مرتکب به چهارماه تا دوسال حبس تعزیمال یها تیمحکوم یآن طبق قانون اجرا یفریک یاجرا ضمانت
جرم محسوب  کیبا علم به موضوع اقدام کرده باشد شر زین رندهیکه انتقال گ یمحکوم خواهد شد و در صورت

 .خواهد شد
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 متعاملینمبحث اول: اثر عقد بین       

اصل اجباری بودن قرارداد در کلیه کشورهای متمدن از جمله در حقوق ایران . اصل اجباری بودن قرارداد
پذیرفته شده است. اجرای قرارداد و ایفاء تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین اصوالً نمی 

 اد را برهم زند.تواند از اجرای تعهدات خویش امتناع کند و یک جانبه قرارد

عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است " ق.م:۲۱۹ماده 

 "نی فسخ شود.ومگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قان

مورد بحث اصل اجباری بودن قرارداد که بیشتر در غرب مطرح شده با اصل لزوم که بیشتر در فقه . اصل لزوم
قرار گرفته یکسان نیست. اصل یا قاعده ی لزوم که در مقابل جواز به کار رفته بدین معنی است که اصواًل 

که هر آن است  جوازدرمقابل، ق.م( ۱۸۵حق فسخ قرارداد را ندارد)ماده  هیچ یک از طرفین جز در موارد معین
 ق.م(۱۸۶ماده )اهد می تواند قرارداد را فسخ کند.یک از طرفین هروقت بخو

اصل لزوم اقتضا می کند هرگاه در جواز و لزوم عقدی تردید داشتیم، حکم به لزوم آن نماییم. اکثر علمای + 
 ق.م قابل استنباط است.۲۱۹که اصل لزوم از ماده حقوق براین اعتقادند 

 

  اجباری بودن قرارداد برای طرفیناّول بند : 

شرایط آن عمل کنند. با وجود این، اصل اجباری بودن قرارداد دارای متعاملین مکلفند قرارداد را اجرا و به 
 حدودی به شرح زیر است:

. این عمل را در اصطالح حقوقی متعاملین می توانند با تراضی و موافقت یکدیگر قرارداد را برهم زنند الف(
 گویند. اقاله

 ممکن است قرارداد به علت قانونی فسخ شود که برای آن می توان موارد زیر را ذکر کرد: ب(

در موارد خاص قانونگذار، برای حمایت از معامله کننده، به وی اختیار می دهد که معامله را یکجانبه فسخ  .۱

 .کند؛ مانند خیار تدلیس، خیار غبن، خیار عیب

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


26 
 

پیش بینی شده باشد. اختیار  ای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثیممکن است در قرارداد حق فسخ بر .۲
و معامله ای که در آن خیار فسخ شرط  خیار شرطکه بدین نحو به معامله کننده یا شخص ثالث داده می شود 

 نام دارد. عقد خیاریشده باشد، 

مبیع قبل از . در پاره ای موارد، قرارداد به حکم قانون بدون اراده ی معامله کننده منفسخ می شود. مثالً اگر ۳
 می شود.فسخ ق.م، بیع خود به خود ۳۸۷، به موجب ماده تحویل به مشتری تلف شود

نون می تواند معامله . در مورد عقود جایز نیز هریک از طرفین قرارداد، یا الاقل یکی از دو طرف، به حکم قا۴
 را فسخ کند؛ مانند وکالت و ودیعه.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می " ق.م:۲۲۰ماده . عرف و عادت
نماید بلکه متعاملین به کلیّه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می 

 "شند.شود ملزم می با

ماده ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد ولی برحسب عرف و عادت الزمه ی قرارداد باشد. برابر با 

متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به " ق.م:۲۲۵

حق استفاده از آب و برق و کنتور مثاًل در فروش خانه، تاسیسات لوله کشی و     "منزله ذکر در عقد است.
 آنها، طبق عرف و عادت، جزء مبیع و متعلق به خریدار است.

قوانین تفسیری یا تعویضی یا تکمیلی در صورتی الزم االجراء هستند که افراد . قوانین تفسیری یا تعویضی
یا جایگزین آن می گردند  دبرخالف آن ها توافق نکرده باشند. این قوانین اراده ی متعاملین را تفسیر می کنن

یا آن را تکمیل می کنند. مثالً اگر در قرارداد، راجع به خیار عیب و غبن، چیزی پیش بینی نشده باشد، مقرراتی 
 که در قانون مدنی درباره ی این دو موضوع آمده است الزم االجراء خواهد بود.

ها توافق کرده باشند و نه عرف و عادت قوانین تفسیری هنگامی اجرا می شوند که نه طرفین برخالف آن 
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن  ":ق.م۳۸۱ماده مخالفی درآن خصوص وجود داشته باشد. مثالً برابر 

به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کرده و غیره به عهده بایع است؛ مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری 
 "ع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است... .مبی":ق.م۳۷۵ماده و  به موجب  "است.

 پس اگر به عنوان مثال در فروش اتومبیل، عرف و عادت اقتضا کند که فروشنده مال مورد معامله را در
کارخانه تحویل دهد، مشتری نمی تواند تسلیم آن را در محل دیگری که عقد در آنجا واقع شده است مطالبه 

 نمیاد، مگر اینکه این امر صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد.
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 تفسیر قرارداد - باری بودن قرارداد برای قاض یاج: بند دوم 

 :است رینکات ز تیمکلف به رعا یقاض ،قرارداد ریدر تفس

ًحق  قاضی اصوالً محترم بشمارد.را  و شرایط مندرج در قرارداد نیطرفیا ضمنی  حیاراده صر دیبا اوال
 .نظر در قرارداد را ندارد دیتجد

ق.م۲۲۴ماده حمل شود.  عرفیه یمعانبه  دیالفاظ با قرارداد، اگر اراده طرفین روشن نباشد، ریدر تفس اًیثان :
 "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه"

ًاز الفاظ و  آنان را یباطن یاراده  دیبا باشد، قاضی در قرارداد اعالم نشده حاًیصر نیاده طرفراگر ا ثالثا
 قراین و اوضاع و احوال کشف نماید. عبارات قرارداد و

عقد و مقدم بر اراده ظاهری است و دادرس حتی االمکان باید  عنصر اصلی اراده باطنیدر حقوق ایران  +
 اراده باطنی طرفین را کشف و آن را مبنای رای خود قرار دهد.

 

  :تجدید نظر در قراردادبند سوم 

 یاما بحث مهم ندینما جادیرا ا یدینظر کنند و قرارداد جد دیتوانند در قرارداد تجد یم اریقرارداد به اخت نیطرف
ها دچار  متیبلند مدت که ممکن است ق یدر قرارداد ها ایاست که آ نیحقوق وجود دارد ا یعلما نیکه ب

 یرسد که قاض یبه نظر م رانیا نیوان؟ طبق قنظر در قرارداد را دارد دیامکان تجد یشوند قاض یتفاوت فاحش
 .حکم دهد نید لیتواند به تعد یم یطیکار را ندارد اما با شرا نیا یاجازه 

 

 نسبت به اشخاص ثالث عقد : اثر مبحث دوم     

  اصل نسبی بودن قراردادبند اول : 

، مگر آنها موثر است یو قائم مقام قانون نیمتعامل باره ی طرفینمعامالت و عقود فقط در": ق.م۲۳۱ ماده
 "۱۹۶درمورد ماده ی 

 ایاز قرارداد منتفع  دی، اصوال نبااو یکه نه طرف معامله هستند و نه قائم مقام قانون یکسان نکهیا حیتوض +
 .ستیها موثر ن آن یبودن قرارداد معامله درباره  یمتضرر شوند و به موجب اصل نسب
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 عامشود و بر دو گونه است  یاو م نیگزیطرف معامله جا فیاست که در حقوق و تکال یکس یقائم مقام قانون
 .خاصو 

 .شخص فوت شده ی، مانند ورثه شود یشخص م نیگزیجا فیحقوق و تکال ی هیدر کل :مقام عام قائم

 نیدرباره حقوق و تعهدات جانش رندهیانتقال دهد انتقال گ گرانیرا به د یمال یاگر شخص :مقام خاص قائم
موثر  داریاگر فروشنده قبال خانه را اجاره داده باشد قرارداد اجاره نسبت به خر نیانتقال دهنده خواهد بود بنابرا

 .و نافذ است

، بودن متفاوت است یاصل قابل استناد بودن با اصل نسب. دن قرارداد در برابر اشخاص ثالثقابل استناد بو
دانست و  ونیمد ایرا دائن  یبه خاطر توافق دونفر شخص سوم توانیمعناست که نم نیبودن به ا یاصل نسب

 .افراد مورد احترام بشمارند ریسا دیرا با نیمعناست که توافق متعامل نیاصل قابل استناد بودن به ا

 

 استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد دوم: بند 

 تعهد به نفع شخص ثالث  (الف

به ضرر شخص ثالث تعهد کند اما قانونگذار تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر  تواندینم چکسیه. فیتعر
 شناخته است 

 .تعهد به نفع شخص ثالث آثار

تواند به  یاحقاق حق خود م یثالث در صورت امتناع متعهد برا شخص: متعهد و شخص ثالث نی. رابطه ب۱
اجازه را  نیا یول ستیحق قبول او شرط ن جادیدادگاه مراجعه کند اما حق فسخ معامله را ندارد به عالوه در ا

 .شده رد کند جادیرا که به نفع او ا یدارد تا حق

 ی اداره هی، نظرجابیا هینظر: وجود دارد هیمورد چهار نظر نیا در :تعهد به نفع شخص ثالث یحقوق تیماه
از  یناش میتعهد مستق ی هیکه نظر از قرارداد یناش میتعهد مستق هی، نظریطرف کیتعهد  هی، نظرریمال غ
متعهد و شخص  نیب میمستق یسان که با انعقاد قرارداد رابطه ا نیاست بد رانیمورد قبول حقوق ا قرارداد

 .شخص فقط در استقرار آن موثر است نیکه قبول ا دیآ یم دیپد الثث

 

هد به تع گرقراردادیاست که از طرف د یاز شرط کننده طرف منظور :لثشرط کننده و شخص ثا نی. رابطه ب۲
متعهد از  یصورت خودداردر تواند یرو شخص ثالث نم نیاز ا ستین ونیدمنفع ثالث را خواسته است و 
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که شرط را  یشخص ثالث انیبه ز تواند یتعهد به شرط کننده مراجعه کند و در مقابل شرط کننده نم یاجرا
 (شرط صرف نظر کند یاز اجرا )مثالً .کنداقدام  رفتهیپذ

 یریگیپ یقانون قیتعهد به نفع شخص ثالث را از طر فایتواند ا یشرط کننده م :قرارداد نیطرف نیرابطه ب .۳
 کند و در صورت عدم اجرا قرارداد را فسخ کند

  یقرارداد جمع (ب

نسبت به اشخاص  ینوع قرارداد زمان نی، اشود یاز افراد منعقد م یگروه ی لهیاست که به وس یقرارداد
 ی، چند مورد از قراردادهاکرده باشد ینیب شیپ یمصالح اجتماع تیرعا یثالث موثر است که قانون آن را برا

 :که نسبت به اشخاص ثالث موثرند یجمع

با بستن  یاموال و میتقس یتوانند به جا ی، طلبکاران تاجر ورشکسته مبه موجب قانون تجارت :اول مورد
 .موثر است زیکه موافق نبودند ن یتیقرارداد نسبت به اقل نیمهلت دهند ا یبه و یقرارداد ارفاق

 یمشترک آپارتمان ها مجمع عموم یقسمت ها یاداره  ی، براابه موجب قانون تملک آپارتمان ه :دوم مورد
 .موثر است زیمخالف ن تیاقل نیبر مالک تیمنعقد شده توسط اکثر ی. قراردادهاگردد یم لیتشک نیمالک

 ی هیکل یبرا کنند یکارگران منعقد م ندگانینما ای یکه انجمن صنف یطبق قانون کار قراردادبر :سوم مورد
 .است هرچند مخالف باشند یگردند الزام یگه بعدا عضو م یاعضا و افراد

  یفضول یمعامله  (ج

و  یمعامله را فضول نیانجام دهد ا یمعامله ا یاز طرف و یندگیبدون نما رینسبت به مال غ یکس هرگاه
 یم لیخود معامله کرده را اص یقرارداد را که برا گریمعامل فضول و طرف د ایمعامله کننده را فضول 

  .ندیگو

که  ینافذ است مانند زمان ریغ تیرت حسن نودر ص یشود ول یجرم محسوب م تینءسوبا  یفضول ی معامله
او را  تیفروشد و بعدا رضا یاموال را م کیشر ین اجازه پر سود بدو شنهادیاز دست نرفتن پ یبرا یشخص
 .کند یجلب م

)اگر  .ستیاست که در آن قصد انشا وجود دارد اما رضا ن نیا یفضول یعدم نفوذ معامله  یحقوق یمبنا +
 قصد نباشد معامله باطل است(

 نفوذ معامله فضولی و مبنای حقوقی آنعدم 
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  .یمعامله فضول یاجازه اوّل: 

لی عاجازه ی مالک نسبت به معامله ی فضولی حاصل می شود به لفظ یا ف"ق.م: ۲۴۸ماده  . کیفیت اجازه:۱
مثالً ممکن است مالک بگوید عقد را امضا کردم یا معامله را تایید می    "که داللت بر امضاء عقد نماید.

 کنم، یا در خانه ای که به موجب عقد فضولی برای او خریده شده است بنشیند یا آن را اجاره دهد.

حق در صورت  نیا نیباشد و همچن یفور ستی. اجازه الزم نشود یرضا محسوب نم یسکوت نشانه  +
 .رسد یفوت مالک به وراث او ارث م

است نه  حیمعامله از روز انعقاد قرارداد صح یعنی ؛کاشف است نه ناقل یمعامله فضول یاجازه : اثر اجازه. ۲
 است( داریخر یمنافع قبل از اجازه هم برا جهی)در نت .روز اجازه

 

 . معامله ی فضولیردّ دوم: 

باشد و بعد از فوت مالک توسط وراث  یفور ستین ازی. نمعامله با لفظ و عمل ممکن است ردرد:  . کیفیت۱
 .ممکن است زین

. اگر مال مورد و مال به مالک باز خواهد گشت شودیصورت رد معامله باطل محسوب م در: ثر رد معامله. ا۲
را  یاز معامالت بعد کیکه هر  یرد کند در صورت ای ذیآن را تنف تواند یمعامله قرار گرفته باشد مالک م

 .و سابق آن باطل است حیاجازه دهد معامالت بعد از آن صح

 

، منافع و نی( مسئول بازگرداندن عداری)خر لی، اصصورت رد معامله توسط مالک در :لیرابطه مالک و اص

 .جبران خسارت است

 تواند یثمن م افتیدر یبودن معامله آگاه باشد برا ی( به فضولداری)خر لیاگر اص :و فضول لیاص ی رابطه
که به مالک  یخسارت افتیدر یثمن و هم برا افتیدر یمراجعه کند و اگر جاهل باشد هم برا فضولبه 

 .پرداخت کرده

گرفتن خسارت به او  یبرا تواندیاگر مال در دست فضول تلف شده باشد مالک م :مالک و فضول رابطه
در خواست  لیتواند هم از فضول و هم از اص یتلف شده باشد مالک م لیمراجعه کند و اگر در دست اص

 .جبران خسارت داشته کند
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گاهی از شرط چیزی را اراده می کنند که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی به آن  شرط در حقوق مدنی:
 یا فوت موصی شرط تاثیر وصیت است.بستگی دارد. مثالً می گویند: اهلیت شرط صّحت معامله است، 

 گاهی شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می کنند. این نوع توافق تابع عقد دیگر
 )شرط ضمن عقد(ورت بطالن یا انحالل عقد اصلی، اصوالً باطل یا از بین رفته به شمار می آید.است و درص

 شروط صحیح ؛شروط باطل شروط ضمن عقد:  +

 

 )مهم( مبحث اّول: شروط باطل      

موجب بطالن عقد شروطی که باطل و  ب(. مبطل عقد نیستشروطی که باطل است ولی  الف(شروط باطل: 
 .است

 

  اّول: شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیستبند 

 ، شروط ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:قانون مدنی ۲۳۲ماده برابر 

مثال: چنان که کسی ضمن قراردادی تعهد کند که زبان بیگانه ای را . شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۱
 به طور کامل در مدت یک روز به دیگری بیاموزد.

 غیرمقدور و در نتیجه باطل محسوب شود، باید هیچ کس قدرت برانجام نداشته باشد. اینکه شرط،برای  +

 اگر متعهد توانایی انجام شرط را نداشته باشد، ولی بتواند به وسیله دیگران آن را انجام دهد، شرط صحیح است. +

اگر بعد از وقوع عقد شرط غیرمقدور گردد یا بعداً ذی نفع آگاهی یابد که شرط در حین عقد غیرمقدور بوده  +
ر است هرچند آن را باطل نمی کند: کسی که شرط به نفع او شده است اختیار ثاست، این وضع در معامله مو
 فسخ معامله را خواهد داشت.
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قانونگذار اجازه نمی دهد که افراد از روی هوی و هوس و بدون غرض  . شرطی که درآن فایده ای نباشد.۲
عقالیی شرطی را در قرارداد بگنجانند و اگر چنین شرطی ضمن عقد قرارداد آورده شود، قانونگذار آن را باطل 

 می شناسد.

امعه باطل بودن چنین شرطی که برخالف نظم عمومی است مبتنی بر مصلحت ج . شرطی که نامشروع باشد.۳
است: قراردادهای افراد اعم از این که اصلی یا تبعی باشد، نباید با قوانین مربوط به نظم عمومی مباینت داشته 
باشد. مثال: هرگاه ضمن قراردادی شرط شود که یکی از طرفین شخص ثالثی را مجروح سازد یا خانه او را 

 آتش بزند، این شرط باطل است.

 

 وجب بطالن عقد استبند دوم: شروطی که باطل و م 

 ، شروط ذیل باطل و موجب بطالن عقد است:قانون مدنی ۲۳۳ماده طبق 

هر عقد دارای لوازم و آثاری است؛ بعضی از این آثار مقتضای عقد است و چنان  . شرط خالف مقتضای عقد.۱
بیع ایجاب می کند با ماهیّت عقد درآمیخته است که نمی توان آن را از عقد تفکیک کرد. مثالً ذات و ماهیّت 

که عین مال از فروشنده به خریدار منتقل گردد، پس اگر در بیع شرط شود مبیع اصالً به خریدار منتقل نگردد 
 این شرط برخالف مقتضای عقد و باطل است.

           باشد، فاسد و مفسد نیست. مقتضای اطالق عقدنباشد، بلکه خالف  مقتضای ذات عقداگر شرط خالف  +
چیزی است که اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می  ای اطالق عقدمقتض

برخالف آن توافق کنند. مثالً اطالق عقد  می توانندکند و معامله کننده بدان ملزم می گردد، اما طرفین اصوالً 
ه طرفین خالف آن شرط کنند یعنی ، ولی مانعی نیست کاقتضا می کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود

 به موجب شرط ضمن عقد، توافق نمایند که تعهد در محل دیگری اجراء شود.

 

اگر شرط مجهولی در قرارداد آورده شود که  . شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.۲
 اًل اگر  کسی خانه ی خودجهل به آن موجب جهل به مورد معامله باشد، شرط و عقد هر دو باطل هستند. مث

را به مبلغ صدمیلیون تومان بفروشد و شرط شود که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش بپردازد، جهل به شرط 
 میلیون تومانی که در زمانی نامعلوم باید پرداخت شود مجهول است. موجب جهل به ثمن است زیرا ارزش صد
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که عالوه بر ثمن  اگر جهل به شرط که جنبه ی فرعی دارد موجب جهل به یکی از عوضین نباشد، چنان +
و  شرط باطلن به فروشنده بدهد، دراین صورت ن و معلوم، شرط شود که مشتری یک قطه زمین نامعیّمعیّ

 است. عقد صحیح

 

 مبحث دوم: شروط صحیح و احکام آن ها      

و  نتیجه، شرط صفت، شروطی را که در ضمن عقد آورده می شود به  ی از فقه اسالمیوبه پیر قانون مدنی، 
 تقسیم کرده است. فعل

 بند اّول: شرط صفت 

شرط ممکن است راجع  "شرط صفت عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله": ق.م۲۳۴ماده 
مورد معامله منظور و ضمن عقد  به چگونگی مورد معامله باشد، بدین معنی که طرفین کیفیت خاصی را در

 ۲۰۱۷ذکر کنند؛ مثاًل در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان یا در خرید اتومبیل شرط نمایند ساخت سال 
 باشد.

ّین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن اگر ملکی به شرط داشتن مساحت مع": ق.م۳۵۵ماده 
مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت، و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را 

 "فسخ کند... .

 

 بند دوم: شرط نتیجه 

شرط، نتیجه یکی از دراین نوع    "ست که تحقق امری در خارج شرط شودشرط نتیجه آن ا": ق.م۲۳۴ماده 
اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون این که احتیاج به امر دیگری باشد، حاصل می گردد و از 
این رو به آن شرط نتیجه گویند. مثاًل ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در 

 طالق داشته باشد.

 

 بند سوم: شرط فعل 
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عل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط ف": ق.م۲۳۴ماده 
که یکی از متعاملین یا شخص ثالث کاری را انجام  ضمن معامله ای شرط شود ممکن است در   "شرط شود

کاری ضمن ام و نیز ممکن است خودداری از انج خانه ای بسازد یا کتابی بنویسید مثالً )شرط مثبت، ایجابی(دهد
شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث از اشتغال به کار معینی  مثالً  )شرط منفی، سلبی(قرارداد شرط شود

 خودداری کند.

 

هر گاه مشروط علیه از وفای به شرط تخلّف کند، مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه . تخلّف از شرط
در این صورت دادگاه حکم به انجام شرط خواهد کرد. هرگاه مشروط  ق.م(۲۳۷)ماده اجبار مشروط علیه را تقاضا کند.

 علیه از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، احقاق حق مشروط له بدین گونه خواهد بود:

. اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه نباشد، یعنی بتوان آن را به وسیله شخص دیگری انجام داد، ۱
فعل مشروط  مثالً    "جبات انجام آن فعل را فراهم کند.ی تواند به خرج ملتزم موم"قاضی  ق.م۲۳۸ماده برابر 

نقاشی ساختمان که دیگران نیز می توانند انجام دهند و قاضی می تواند دستور دهد نقاش دیگری ساختمان 
 را نقاشی کند و هزینه آن از اموال مشورط علیه وصول گردد.

بدان گونه که مد نظر بوده قائم به شخص مشروط علیه نباید، یعنی دیگری نتواند آن را  . اگر فعل مشروط۲
ق.م مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین فسخ معامله باید به عنوان ۲۳۹انجام دهد، برابر ماده 

ف از شرط نیست، بلکه آخرین چاره مورد استفاده مشروط له واقع شود. البته فسخ معامله تنها مجازات تخلّ
 مشروط له می تواند قرارداد اصلی را نگه دارد و جبران خسارت ناشی از عدم انجام شرط را بخواهد.

 

: ق.م۲۴۱ماده از مصادیق شرط فعل تعهد به دادن رهن یا ضامن برای دین است.  ن یا ضامن:شرط دادن ره

آنچه که به واسطه ی معامله مشغول الذمه می ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای "

هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن ": ۲۴۲ماده برابر "  شود رهن یا ضامن بدهد
دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه ی عوض 

 "رهن یا ارش عیب... .

 

مشروط له می تواند حقی را که برای وی از شرط حاصل شده است اسقاط کند؛  شرط فعلدر . شرط اسقاط
خود نقاشی کند، مشروط له می تواند باشد که فروشنده آن به هزینه ی مثالً اگر در خرید خانه ای شرط شده 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


35 
 

ممکن نیست،  نتیجه شرطو  شرط صفتاز شرط مزبور صرف نظر نماید و خانه را بدون نقاشی بپذیرد. اسقاط 
 زیرا:   

وصف مشروط باید در زمان عقد موجود باشد و اگر وصف مزبور درمورد معامله موجود نباشد،در شرط صفت ، 
مشروط له نمی  )چنان که قالی مورد معامله که بموجب شرط بایستی بافت کاشان باشد، بافت تبریز درآید(

پس حقی نسبت به انجام شرط  تواند ایجاد وصف منظور را )حتی اگر ممکن باشد( از مشروط علیه بخواهد،
 ندارد تا بتواند آن را ساقط کند و فقط می تواند قرارداد را فسخ کند.

به این  قوقدر قانون مدنی به قابل اسقاط نبودن شرط صفت اشاره ای نشده است؛ ولی فقها و علمای ح +
 نکته تصریح کرده اند.

،نتیجه مطلوب باید به نفس اشتراط حاصل شود و هرگاه شرایط حصول آن در زمان عقد  در شرط نتیجه
این صورت مشروط له حقی نسبت به شرط ندارد تا بتواند آن را  فراهم نباشد، نتیجه به دست نخواهد آمد و در

 فسخ نماید یا آن را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.اسقاط کند و فقط می تواند معامله اصلی را 

این طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند؛ در": ق.م۲۴۴ماده 
 "صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد؛ لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

 

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا ": ق.م۲۴۶ماده انحالل قراردادی که شرطی ضمن آن شده است. 
فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده 

ر ضمن عقدی شرط شده مثالً اگ   "است، عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
باشد که خیاطی یک دست لباس برای دیگری بدوزد و بعد از انجام این کار عقد بهم بخورد، خیاط می تواند 

 را از طرف دیگر بخواهد. اجرت المثل عمل خود
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 : اجرای اجباری تعهدمبحث اول       

مقامات  یدر صورت خوددار ،کند یاز انجام تعهد خوددار تواند ی، متعهد نمبودن قرارداد یاجبار به موجب اصل
 .تعهد مجبور خواهند کرد ی، متعهد را به اجرامتعهدله ی( به تقاضاصالحه )نه خود شخص

اجبار متعهد  یبرا ،که در حکم آن است مانند چک باشد یدنس ایالزم االجرا  یاگر طلب مستند به سند رسم
 .آن را تقاضا کرد یثبت اسناد اجرا یتوان از اداره  یو م ستیبه مراجعه به دادگاه ن یازین

 

 مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است اول: بند 

 لهیحکم دادگاه را اجرا نکند به وس ونیدهد و اگر مد یتعهد م فاءیاگر مورد تعهد مال باشد دادگاه حکم به ا +
 .خواهد کرد یاجبار یاجرا اقدام به اجرا نیمامور ی

 هیتاد یاموال و فیمتعهد از توق نینباشد چنانکه مورد تعهد وجه نقد باشد د نیمع نیهرگاه مورد تعهد ع +
بازداشت  ونیمد یاثبات نگردد به تقاضا زی( او نیزیچ یو اعسار )ب دیایبه دست ن ونیاز مد یخواهد شد اگر مال

 .خواهد شد

د و در صورت اثبات آزاد شو یم یدگیخارج از نوبت رس یو یاعسار شود به ادعا یمدع هیمحکوم علهرگاه  +
 .خواهد شد

 .متعهد سند را امضا خواهد کرد یدادگاه به جا ی ندهینما باشد ینیمع نیهرگاه مورد معامله انتقال ع +

اجرا آن را به حکم دادگاه از تصرف متعهد  نیباشد )نه انتقال( مامور ینیمال مع میهرگاه مورد تعهد تسل +
 .ممتنع خارج و به تصرف متعهدله خواهند داد

 

 مورد تعهد انجام کار استدوم بند : 

تواند اجازه دهد که خود متعهدله  یمتعهدله م یممکن باشد دادگاه به تقاضا یگریشخص د لهیانجام به وس اگر
 .متعهد آن عمل را انجام دهد ی نهیبه هز یشخص ثالث ای
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 مورد تعهد خودداری از انجام کار است سوم بند : 

آن کار حکم کند  ربه رفع آثا تواندیمتعهدله م یکه متعهد آن کار را انجام دهد دادگاه به تقاضا یصورت در
 .اجرا به اجرا گذارد نیمامور ی لهیو به وس

 

 جبران خسارت ناش ی از عدم اجرای تعهد  :مبحث دوم      

ادگاه جبران تواند با مراجعه به د یم یبه متعهد له وارد شود و یتعهد خسارت یعدم اجرا جهیهرگاه در نت
 :مطالبه خسارت طیشرا     .خسارت را مطالبه کند

  تحقق ضرر (ب                                        موعد ءانقضا (الف

 قانون الزم باشد  ایعرف  ایجبران خسارت طبق قرارداد  (د    نباشد  یاز علت خارج یتعهد ناش یعدم اجرا (ج

 

 انقضا موعداول  بند : 

 :ن کرداتو یتعهد دو فرض م یراجع به موعد اجرا

 یادعا تواند یصورت پس از انقضا موعد متعهدله م نیدر ا. شده باشد نیتعهد در عقد مع یموعد اجرا. ۱
خسارت کند  یادعا تواند یم یدر صورت ( متعهدله اصوالْرانیا نیدر حقوق فرانسه )برخالف قوان. خسارت کند

از متعهد  یسفارش ینامه  یحت ای یدعو یاقامه  ایاظهارنامه  ی لهیتعهد به وس ی، اجراکه پس از انقضا مدت
 .خواسته باشد

حسب بر نکهیاباشد مگر یفور دیتعهد با یصورت اجرا نیادر .نشده باشد نیتعهد در عقد مع یموعد اجرا .۲
 .داده شود یعرف و عادت اقتضا کند که به متعهد مهلت

 یصورت متعهدله هنگام نیمتعهدله باشد در ا اریتعهد طبق قرارداد به اخت یموعد اجرا نییممکن است تع +
 .کرده استه انجام تعهد را مطالبه ک دیخسارت کند که ثابت نما یادعا تواندیم

 

 تحقق ضرر دوم بند : 
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آن  در ریتاخ ایتعهد  یاجرا معد ی جهیدر نت دیخسارت کند که اثبات نما یادعا تواند یم یمتعهدله زمان
 .است دهیرس یبه و یضرر

 ینیمبلغ مع ریتاخ ایتعهد  یعقد توافق کرده باشند که متعهد درصورت عدم اجرا نیهرگاه طرف. وجه التزام
شود از او بخواهد  یم دهیمبلغ مزبور را که وجه التزام نام تواندیو متعهدله م ستیبپردازد اثبات ضرر الزم ن

 است( حیاجرا هم صح ریتاخ یخسارت برا غمبل نیی)تع

در مورد منافع منفعت مسلم و  .از دست دادن منفعت باشد ایرفتن مال  نیضرر ممکن است از ب .اقسام ضرر
 .ریخ یممکن الحصول قابل مطالبه است اما نفع احتمال

؛ که هردو قابل مطالبه است یو معنو یبه مال باشد و ممکن است روح تممکن اس ضرر. یو معنو یضرر ماد
 . دیآ یعواطف و احساسات او وارد م ایشخص  یو آبرو تیثیکه به ح ستیصدمه ا یضررمعنو

 .شبه جرم باشد ایاز جرم و  یناش ایقرارداد  ی( ممکن است به صورت عدم اجرای)و البته مادیمعنوضرر  +

 .باشد ینیب شیقابل پ( و )نه با واسطه میمستق( ی)نه احتمال یحتم دیضرر با. حدود ضرر قابل جبران

 

 عدم اجرای تعهد ناش ی از علت خارجی نباشدسوم بند : 

 یتعهد ناش یثابت کند عدم اجرا نکهید مکلف به جبران خسارت است مگر اهتعهد متع یصورت عدم اجرا در
 ای رمتعهدلهی. تقص۲. قوه قاهره ۱ :صورت استدو او بوده که به  اریاخت ی طهیاست که خارج از ح یاز امر

 شخص ثالث

 رونیمتعهد ب ییکه دفع آن از توانا ینیب شیپ رقابلیغ یعبارت است از حادثه  .)فورس ماژور( . قوه قاهره۱
 .جنگ لیباشد مانند برف باران س

باشد  دفع رقابلیغ ایباشد ثان ینیب شیپ رقابلیغ که اوالً داردیمعاف م تیمتعهد را از مسئول یقاهره ا یقوه  +
 ()از کنترل شخص خارج باشد. باشد یخارج دیثالثا حادثه باو 

 

شخص ثالث علت  ایکه متعهد بتواند اثبات کند که فعل متعهد له  یصورت در. شخص ثالث ایفعل متعهدله . ۲
 قابل دفعریغو  ینیب شیپ رقابلیغکه  یالبته درصورت ستیقرارداد بوده مسئول جبران خسارت ن یعدم اجرا

 .باشد
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 بند چهارم: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون الزم باشد 

از  یکی؛ قابل تصور است یمتعدد یقراردادها یقرارد یمدن تیمورد مسئول در. تیراجع به مسئول یقراردادها
از  یبران خسارت ناشج یبرا ینیاست که به موجب آن مبلغ مع وجه التزام نییشرط تع ای، قرارداد قراردادها نیا

 نیا. کند یصورت وجود قوه قاهره متعهد را مسئول جبران خسارت مدر یشود چنانکه حت یم نییقرارداد تع
 .و نافذ است حینوع قرارداد صح

 .نیسنگ ای یعمد ریو نافذ است مگر در موارد تقص حیاست که اصوال صح تیعدم مسئول، قرارداد گرینوع د

 یم نییتع نیبا توافق طرف تیولمسئ یبرا ینوع قرارداد سقف نیادر ،است تیمسئول دیتحدقرارداد  گریقرارداد د
 ،از آن تجاوز کند تواند یخسارت بپردازد نم یبرا دیکه با یو مبلغ ،تخلفصورت در ،متعهد تیولشود که مسئ

 .نیگو سن یعمد ریوارد تقصماست مگر در  حیصح اصوالً زیقرارداد ن نیا

 

 : عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد استث سوممبح     

 اجرای اجباری تعهد همیشه امکان پذیر استاول  بند :  

دهد و اگر متعهد از حکم دادگاه اطاعت  یتعهد م یدادگاه مراجعه کند دادگاه حکم به اجراهرگاه متعهدله به 
ورد تعهد وجه نقد باشد مکه  یدر مورد. شود یو فروش آن مورد تعهد وصول م یاموال و فینکرد با توق

تعهد  یاجبار یاجرا یتواند برا یمتعهدله م کنیتعهد مورد ندارد ل یاز عدم انجام کل یخسارت ناش یمطالبه 
 .بخواهد هیتاد ریخسارت تاخ

 

 وجه نقد تابع مقررات خاص ی است  ی : خسارت تاخیر تادیهدوم بند 

قانون  ۵۲۲ماده  ۲با توجه به تبصره . یمدن یدادرس نییآ دیکرد( در قانون جد رید انی)زهیرتادیخسارت تاخ
 :حکم داد هیتاد ریبه پرداخت خسارت تاخ دیبا ریز طیفوق با احراز شرا

o باشد جیوجه را نیموضوع د .کمی. 

o را مطالبه کند نیرداخت دپ دیبا نیدا .دوم. 

o داشته باشد نید یادا یبرا یمال نیتمک دیبا ونیمد .سوم. 

o امتناع کند نیاز اداء د دیبدهکار با .چهارم. 

o فاحش کرده باشد رییتغ دیساالنه با متیق شاخص .پنجم. 

o را مطالبه کند هیتاد ریخسارت تاخ دیبستانکار با .ششم. 
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 : تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:ق.م۲۶۴ماده 

 اقاله لهیبه وس. ۲                  به عهد یوفا لهیبه وس. ۱                      

 عهد لیتبد لهیبه وس. ۴                             ابراء لهیبه وس. ۳                      

 الذمه یماف تیّمالک لهیبه وسل. ۶                            له تهاتریبه وس. ۵                      

 

بدون پیش بینی شده در قانون )مانند خیار عیب و غبن( و نیز انفساخ عقد  خیاراتعقد به موجب یکی از  فسخ
 ذکر نشده است. ۲۶۴؛ از علل سقوط تعهدات است که در ماده یکی از طرفین معاملهاراده 

 

 مبحث اّول: وفای به عهد      

 بند اّول: کلّیات 

است؛ بنابراین اگر کسی  )رایگان بودن( هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبّرع": ق.م۲۶۵ماده 
 "چیزی به دیگری بدهد؛ بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.

و متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را  به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود
برای اینکه ایفای دین محقق شده و تعهد ساقط و ذمه متعهد بری گردد؛ باید شرایط مقرر در  مطالبه کند.

 ، رعایت شده باشد.سایر شرایط مربوطو  هزینه آنو  زمان و مکانو  مورد تادیهقانون درباره 

 

تعهد یا دین طبیعی تعهدی است که قابل مطالبه از طریق قضایی و قانونی نیست.          ایفای تعهد طبیعی. 
درمورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ": ق.م۲۶۶ماده 

بیعی، با اینکه قانوناً مکلف بنابراین اگر بدهکار یک دین ط "د، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.ایایفا نم
 به پرداخت نیست، دین را ادا کند، دیگر نمی تواند آن را باز پس گیرد.
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 بند دوم: تادیه کننده 

ایفاء دین از جانب ": ق.م۲۶۷ماده الزم نیست که دین همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود؛ 
بنابراین ممکن است میالد بدهی محمد  "باشد...غیرمدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته 

 خودداری کند.را حتی بدون اجازه او بپردازد و دراین صورت طلبکار نمی تواند از قبول آن 

کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ": ق.م۲۶۷ماده 
اجازه او ادا کند، می تواند به مدیون مراجعه نماید و آنچه که پرداخته است اگرکسی دین دیگری را با  "ندارد.

از او پس گیرد. اما اگر پرداخت دین بدون اجازه ی مدیون باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را نخواهد 
 داشت.

ع به مدیون اصلی حکم قانون قائم مقام دائن باشد، برای رجوهرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به  +
 به اذن وی نیاز دارد.

هرگاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت باشد، بدون اینکه به قائم  +
  ق.م نیست.۲۶۷مقامی او در قانون تصریح شده باشد، این مورد نیز مشمول ماده 

یزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چ": ق.م۲۶۹ماده  +
بنابراین اگر تادیه کننده مالی را در مقام ادای دین بدهد که نه  "مالک باشد و شخصاً هم اهلیّت داشته باشد.

مالک آن باشد و نه از طرف مالک اذن در ادای آن داشته باشد، صاحب دین می تواند استرداد آن را مطالبه 
تواند از قبول آن خودداری نماید و تسلیم مال دیگری که اشکال قانونی نداشته باشد،  کند و نیز متعهدله می

 بخواهد.

 

 بند سوم: شخص ی که دین باید به او تادیه شود 

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد، یا به کسی که ": ق.م۲۷۱ماده 
 دین باید به متعهدله یا وکیل یا نماینده قانونی او پرداخت گردد. بنابراین   "قانوناً حق قبض دارد.

ت است، مشروط براینکه متعهدله اهلی . تادیه دین به شخص متعهدله باعث سقوط تعهدتادیه به متعهدله .۱
اگر متعهدله اهلّیت قبض نداشته باشد، تادیه در وجه او معتبر نخواهد ": ق.م۲۷۴ماده قبض داشته باشد.   

 "د.بو

 . ممکن است متعهدله به دیگری وکالت داده باشد که مورد تعهد را قبض کند.تادیه دین به وکیل متعهدله .۲
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. منظور از نماینده قانونی دراینجا کسی است که قانوناً حق قبض از متعهدله نماینده قانونیتادیه دین به  .۳
ولّی قهری)پدر و جدپدری(، قیّم صغیر یا مقامات صالحه ی قانونی )مانند صندوق  مانندطرف متعهدله را دارد. 

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله ی ": ق.م۲۷۳ماده    دادگستری یا اداره ثبت اسناد(.
ه ممکن است تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خساراتی ک

 "به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

 

 بند چهارم: مورد تادیه 

متعهدله ": ق.م۲۷۵ماده باید چیزی باشد که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد معیّن گردیده است.    مورد تادیه
آن شیء  را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگرچه

 "قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی تواند مالی راکه از طرف حاکم ممنوع از تصرف درآن شده است در مقام وفای ": ق.م۲۷۶ماده  +
 "به عهد تادیه نماید.

حاکم می متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی ": ق.م۲۷۷ماده  +
 "تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

باشد. مثالً اگر تعهد به تملیک یا تسلیم خانه  کلّیو یا  عین معیّنموضوع تعهد که باید تادیه شود ممکن است 
نسخه  یا یک یک تن شکراست، و اگر تعهد راجع به تسلیم  عین معیّنیا کتاب معینی شده باشد، موضوع تعهد 

 است. عین کلّیاز کتابی که به تعداد بسیار چاپ شده است باشد، موضوع تعهد 

 تسلیم شود،  متعهدلهموضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است و باید هرگاه
اگر در فاصله بین عقد و  لیم دارد موجب سقوط تعهد می گردد.تسلیم آن به صاحبش در وضعی که حین تس

ده باشد که ناشی از تقصیر متعهد باشد، مکلف به جبران خسارت است؛ حاصل ش مال در نقصانی کسر و تسلیم
همچنین اگر متعهد، با انقضاء موعد و مطالبه ی متعهدله، در تسلیم تاخیر نموده باشد، مسئول هر کسر و 

 ق.م(۲۷۸.)ماده نباشدصیر شخص او نقصان خواهد حتی اگر کسر و نقصان مربوط به تق

اگر موضوع تعهد عین شخص نبوده و کلّی باشد، متعهد ": ق.م۲۷۹ماده  :هرگاه موضوع تعهد کلّی باشد
مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفا کند؛ لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند 
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مورد تعهد گندم باشد، متعهد ملزم نیست که از بهترین نوع گندم تحویل دهد، لیکن نمی  مثالٌ اگر    "بدهد.
 دین تسلیم کند. تادیهتواند گندم افت زده را درمقام 

 

 بند پنجم: زمان و مکان و هزینه تادیه 

اگر طرفین زمان خاصی برای ادای دین تعیین کرده باشند، پرداخت باید درآن زمان انجام  الف( زمان تادیه:

اگر طرفین به زمان اجرای تعهد تصریح نکرده باشند ولی عرفی دراین خصوص وجود داشته باشد، گیرد. 

عیین شده باشد هرگاه زمان اجرای تعهد نه به موجب توافق طرفین تتعهد باید در زمان مقرر عرفی ایفا شود. 
و نه براساس عرف و عادت، تعهد حالّ به شمار می آید و باید در کوتاه ترین زمان ممکن بعداز عقد قرارداد 

 اجرا شود.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگراینکه بین ": ق.م۲۸۰ماده ب( مکان تادیه: 
 "ادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.متعاملین قرارداد مخصوصی باشد، یا عرف و ع

مخارج تادیه به عهده ی مدیون است، مگراینکه شرط خالف شده ": ق.م۲۸۱ماده ج( هزینه ایفای دین: 
 "باشد.

 

 مبحث دوم: اقاله      

مثاًل کسی جنسی از  اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند.
مغازه ای می خرد و به منزل می برد، سپس پشیمان شده و آن را پس می آورد و فروشنده نیز پذیرفته و پول 

گونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است. دراینجا می گویند اقاله چخریدار را پس می دهد، با اینکه هی

    "معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.بعد از ": ق.م۲۸۳ماده محقق شده است.   
 "واقع می شود که داللت به برهم زدن معامله کند. فعلیو  لفظاقاله به هر ": ق.م۲۸۴ماده 

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. دراین صورت، به جای آن چیزی که تلف شده است ": ق.م۲۸۶ماده 

قرارداد را حتی  بنابراین"   ودن، و قیمت آن، درصورت قیمتی بودن، داده می شود.مثل آن، درصورت مثلی ب

برای بازگرداندن مورد معامله وجود داشته  مانعیهرگاه درصورت تلف مورد معامله می توان اقاله کرد. 
ل یا قیمت ت رفته یا در دریا غرق شده باشد( درحکم تلف است و باید پس از اقاله، مثق)چنان که به سرباشد

 آن به طرف معامله داده شود.
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 مبحث سوم: ابراء      

ابراء یک عمل    "د.ایابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نم": ق.م۲۸۹ماده 
. ابراء ۱ابراء درمود ابراء کننده:  حقوقی یک جانبه)ایقاع( است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد.  شرایط تحقق

 .. ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد۲کننده باید دارای قصد و رضا باشد. 

 ابراء یک عمل حقوقی مجانی و یک جانبه است. +

 ابراء موجب سقوط حق دینی است و برای اسقاط حق عینی به کار نمی رود. +

ابراء می تواند معلّق باشد، یعنی ممکن است سقوط دین به تحقق شرطی درآینده موکول شود؛ مثاًل موجر  +
 می تواند از طلبی که از مستاجر بابت اجاره بها دارد به شرط تخلیه ی ملک صرف نظر کند.

 

 عهدتمبحث چهارم: تبدیل       

ان آن به تعهدی دیگر تبدیل گردد.؛ تغییر یکی از ارکتبدیل تعهد عبارت است ازاینکه تعهدی در نتیجه ی 
 تعهد دیگری جایگزین آن می شود.دراین صورت تعهد اّول ساقط و 

 تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:": ق.م۲۹۲ماده 

وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از . ۱
 ب تراضی نمایند؛ دراین صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء می شود؛اسبا

 وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید؛. ۲

 "وقتی که متعهدله مافی الذّمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.. ۳

 

 بند اّول: اقسام تبدیل تعهد 

 تبدیل تعهد بر سه قسم است: ق.م۲۹۲ماده ی برابر 

 تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دین .1

 تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مدیون .2

 تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل داین .3
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هنگامی محقق می شود که  تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دینالف( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دین: 
. این نوع دیدی که جایگزین آن باشد تبدیل نمایندجمتعهد و متعهدله با توافق یکدیگر تعهد اصلی را به تعهد 
 تبدیل تعهد به نوبه ی خود به دو قسم تقسیم می شود:

ای مورد تعهد، . ممکن است طرفین قرارداد توافق نمایند که به جتبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مورد دین. ۱
 چیز دیگری تادیه شود. مثاٌل به جای تدریس زبان انگلیسی، زبان فرانسه تدریس شود.

. ممکن است تبدیل تعهد ناشی از تبدیل سبب دین باشد؛ چنان تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل سبب دین. ۲
طرفین توافق کنند گه  و سپس که کسی به دیگری مبلغی به عنوان اجاره بها یا ثمن معامله بدهکار باشد

 همان مبلغ به عنوان قرض نزد او بماند.

 

قبول کند که دین متعهد  رضایت متعهدلههرگاه شخص ثالثی با ب( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مدیون: 
 را ادا نماید، دین متعهد اصلی ساقط و تعهد شخص ثالث جای آن را می گیرد.

 

ق.م، متعهدله می تواند طلب خودرا به 292برابر بند سوم ماده ی ج( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل داین: 
. در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین، دین قبلی ساقط و رابطه حقوقی جدیدی بین دیگری انتقال دهد

برای تحقق این گونه تبدیل  بدهکار)مدیون( و بستانکار)طلبکار( جدید پدید می آید و قصد و رضای مدیون
 تعهد، الزم است.

هرگاه مدیون بدون آگاهی از انتقال طلب، دین خودرا به بستانکار پیشین تادیه کند، ذمه اش بری می شود  +
 و دیگر بستانکار جدید نمی تواند به او رجوع کند.

 

 بند دوم: اثر تبدیل عهد 

اینکه  تعلق نخواهد گرفت، مگر )جدید(به تعهد الحقدر تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق ": ق.م۲۹۳ماده 
منظور از طرفین معامله دراین ماده، طرفین تعهد جدید است    "طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

که می توانند هر نوع شرطی در قرارداد تبدیل تعهد ذکر کنند و بدین ترتیب می توانند بقاء تضمینات تعهد 
ق.م نسبت به انتقال دین یا طلب بین علمای حقوق اختالف ۲۹۳دارند.   درمورد شمول ماده  سابق را مقرر
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 تضمینات عدم سقوطاست؛ برخی از علمای حقوق و همچنین حقوق دانان و رویه قضایی فرانسه، قایل به 
 بود.ق.م قابل اعمال نخواهد ۲۹۳تعهد سابق هستند و برابر این نظر، در انتقال قرارداد هم ماده 

 

 مبحث پنجم: تهاتر      

تهاتر عبارت است از سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثالً اگر میالد یک 
میلیون ریال به محمد بدهکار باشد و درمقابل، محمد نیز یک میلیون ریال به میالد مدیون باشد، هر دو دین 

 گردد.به سبب تهاتر خود به خود ساقط می 

که خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب  تهاتر قهریقانون مدنی فقط از  +
سقوط دین می شود، سخن گفته و در عمل مهم ترین نوع تهاتر همین است ولی حقوق دانان دو نوع دیگرهم 

 . تهاتر قضایی۲. تهاتر قراردادی ۱برای تهاتر قایلند: 

 

  :تهاتر قهری بند اّول 

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.  "ق.م: ۲۹۵ماده 
آن واحد مدیون شدند، هردو دین، تا اندازه ای که باهم  بنابراین به محض این که دو نفر مقایل بکدیگر در

 "در مقابل یکدیگر بری می شوند.معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن 

 نیز گویند. ر قانونیتتهاتهاتر قهری را  +

تهاتر فقط درمورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از " ق.م:۲۹۶ماده  الف( شرایط تهاتر قهری:
شرایط بنابراین برای تحقق تهاتر قهری    "یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختالف سبب.

 زیر الزم است:

دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم  . وجود دو دین بین دو شخص.۱
متعهدله باشند، چنانکه میالد از محمد یک میلیون ریال طلب داشته باشد و همچنین یک میلیون ریال به او 

ولی یا قیّم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر  بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از
 نیستند.
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برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت  . وحدت موضوع.۲
پس اگر موضوع یکی از دو دین    "موضوع آن ها از یک جنس باشد."می گوید، باید  ۲۹۶دیگر چنانکه ماده 

 وجه نقد و موضوع دین دیگری گندم باشد، تهاتر حاصل نمی شود.

تهاتر قهری درصورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلّی باشد و اگر موضوع دوتعهد عین معیّن باشد 
 از دو طلبکار یک خانه ی معیّن از دیگری بخواهد تهاتر محقق نمی شود. تهاتر حاصل نمی شود. مثالً اگر یک

 

 هردو دین حال و قابل وصول شده باشند.باید برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد،  . وحدت زمان.۳

تلف باشد ولی درتادیه ی یکی از دو دین تاخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین خاگر موعد پرداخت م +
 برسد، تهاتر محقق می گردد، زیرا هردو دین در زمان واحد حال و قایل وصول هستند.دیگر 

هرگاه دودین موجّل ولی سررسید آن ها یکی باشد، دراینکه آیا بین آن ها تهاتر حاصل می شود یا نه  +
ر به جریان اختالف است؛ بعضی از استادان حقوق برآنند که این دیون قابل تهاتر نیستند، ولی بعضی دیگر نظ

 و منطق حقوقی سازگارتر است. ۲۹۶تهاتر دراین مورد داده اند. این نظر با ظاهر ماده 

ی الد و او از اجل صرف نظر کند، طلب وی حال به شمار می آید و با دین حشهرگاه اجل به سود بستانکار با +
 که دارد قابل تهاتر است.

 

یه ی دو دین باید یکی باشد. مثالً اگر مکان پرداخت یک برای تحقق تهاتر قهری مکان تاد . وحدت مکان.۴
اگر ": ق.م۲۹۸ماده دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگری در اصفهان باشد، تهاتر حاصل نمی شود.   

تادیه ی مخارج مربوطه به نقل موضوع  تلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می شود که باخفقط محل تادیه دینین م
 "از نحاء، طرفین حق تادیه در محل معیّن را ساقط نمایند. یبه نحو حل دیگر، یاقرض از محلی به م

 

تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت  . هیچ یک از دو دین نباید متعلّق حق شخص ثالثی باشد.۵
ثالث، درمقابل حقوق ثابته ی اشخاص ": ق.م۲۹۹ماده به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد.   

تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی ئر نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده 
باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه ی مال 

 "توقیف شده امتناع کند.
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هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگری چنین نباشد، تهاتر  باشند.. دو دین باید محقق و ثابت ۶
حاصل نخواهد شد. مثالً اگر حکم قطعی برکسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را 

تر حاصل اجرا کنند، محکوم علیه نمی تواند به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تها
شده است، عملیات اجرایی را متوقف کند، چه هنگامی که طلب او ثابت و محقق نشده و مورد انکار است، نمی 

 تواند به تهاتر آن با یک دین ثابت و محقق استناد نماید.

ق.م( چنان که ۲۹۶با وجود شرایط فوق، تهاتر قهری حاصل می گردد، اگرچه سبب دو دین مختلف باشد)ماده 
کی به دیگری ناشی از اجاره یا بیع باشد و دین دیگری ناشی از قرض، اختالف سبب مانع تحقق تهاتر دین ی

نیست. به عالوه الزم نیست مقدار دو دین یکی باشد، مثالً یک دین به مبلغ یک میلیون ریال و دین دیگری 
؛ یعنی در مثال ، تهاتر حاصل می شودبه مبلغ دو میلیون ریال باشد، تا اندازه ای که دو دین باهم معادله نمایند

مذکور تهاتر فقط به اندازه ی یک میلیون ریال حاصل می گردد و بستانکار دو میلیون ریال می تواند بقیه ی 
 طلب خودرا از بدهکار مطالبه کند.

 

اند و این امر برخی از دین ها به رغم وجود شرایط تهاتر، غیرقابل تهاتر به شمار آمده ب( دیون تهاتر ناپذیر: 
اغلب جنبه ی حمایتی دارد و برای حمایت از بستانکاران ضعیف پذیرفته شده است. دراین خصوص تصریحی 

 در قوانین ما دیده نمی شود ولی حقوق دانان، دین های زیر را تهاترناپذیر دانسته اند:

د. از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شو . دین مربوط به نفقه:۱
مثالً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن 

ل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام . درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قاببا دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند
 گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.

 

 ۴۴دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی  . مزد کارگر:۲
ا تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد قانون کار، کارفرم

 و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

 

دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه  . دین دولت:۳
 ی زند و می توان آن را خالف نظم عمومی دانست.ی عمومی دولت را برهم م
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 بند دوم: تهاتر قراردادی 

هاتر قهری جمع نباشد، طرفین می توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود تراضی هرگاه شرایط الزم برای ت
ی نمایند.)چنانکه موضوع دو دین مختلف یا زمان و مکان تادیه متفاوت باشد( این تراضی طبق اصل آزاد

قراردادها و حاکمّیت اراده معتبر است. مثالً اگر یکی از دیگری مقداری گندم طلب داشته و ضمناً مقداری پول 
به او بدهکار باشد، درصورتی که توافق به تهاتر نمایند، هردو دین ساقط می گردد. این نوع تهاتر را تهاتر 

 اختیاری نیز گویند.

 

  :تهاتر قضاییبند سوم 

تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود. تهاتر قضایی هنگامی پیش می اید که یکی از تهاتر قضایی 
 دو دین ثابت و دین دیگری مورد انکار باشد. چنان که کسی به موجب سند رسمی مبلغ یک میلیون ریال به

عنوان اجاره بهار به دیگری بدهکار باشد)دین ثابت و محقق( و در مقابل ادعا کند که به همان مبلغ با موافقت 
رج کرده است)دین مورد انکار(؛ دراین صورت ممکن است موجر به دادگاه خموجر برای تعمیرات کلّی خانه 

ح سازد. ررا درباره هزینه ی تعمیر مطمراجعه و احقاق حق خودرا مطاله کند و مستاجر در مقابل، ادعای خود
دادگاه درصورتی که دعوای مستاجر را بپذیر حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر، چون مبتنی برا حکم 

 دادگاه است، تهاتر قضایی نامیده می شود.

 

ّمه      
ّ
 مبحث ششم: مالکّیت مافی الذ

نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد، مالکیّت مافی الذّمه حاصل و دین  هرگاه یک شخص
اگر ": ق.م۳۰۰ماده ساقط می شود؛ زیرا یک شخص نمی تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد.   

مدیون  مدیون مالک مافی الذمه ی خود گردد، ذمه ی او بری می شود، مثل این که اگر کسی به موّرث خود

 " باشد، پس از فوت مورّث، دین او به نسبت سهم االرث ساقط می شود.

 مبحث هفتم: فسخ )خیارات(      

ق.م به آن اشاره نشده، فسخ قرارداد به وسیله ی یکی از طرفین ۲۶۴یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده ی 
یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است. خیار در لغت به معنی اختیار است و 
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در اصطالح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو 
 خیارات مشترک؛  خیارات ویژه ی بیعالثی داده شده است. خیارات برابر قانون مدنی بر دو گونه اند: یا شخص ث

 

 بند اّول: خیارات مشترک 

خیارات مشترک عبارت اند از:      خیارات مشترک اصوالً در همه ی معامالت الزم ممکن است موجود باشند.
خیار تبعض  .۶  خیار تدلیس .۵  خیار عیب .۴  خیار غبن .۳  خیار رویت و تخلّف وصف .۲  خیار شرط .۱

 خیار تعذّر تسلیم یا تعذّر اجرای تعهد .۹  خیار تفلیس .۸  خیار تخلّف شرط .۷  صفقه

قف که حبس عین و تسبیل منفعت الزم جاری نمی شوند؛ مثالً در و دهمه ی این خیارات درهمه ی عقو +
نمی کند؛ در نکاح هم موارد خیار محدود است و برخی از خیارات از جمله هیچ یک از خیارات وجود پیدا است، 

 خیار شرط نیست، یعنی نمی توان شرط فسخ برای زوجین یا یکی از آنان قایل شد.

 الف( خیار شرط

هرگاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را درمدت معیّن 
   ماده شرط نامیده می شود.   داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که درآن پیش بینی شده است خیار 

شرط شود که در مدت در عقد بیع ممکن است ": درباره خیار شرط در بیع مقرر می دارد قانون مدنی ۳۹۹
 ".یع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشدمعیّن برای با

 "اگر برای خیار شرط مدت معیّن نشده باشد، هم خیار شرط و هم بیع باطل است. ": ق.م۴۰۱ماده  +
ق.م، شرط باطل و مبطل ۴۰۱شد، با نظر به ماده اگر حق فسخ دایمی یا مادام العمر در قرارداد شرط شده با +

مسامحه، یعنی قراردادهایی که تعادل عوضین درآن ها منظور نیست، مانند صلح  دعقد است، ولی در عقو
 بالعوض یا محاباتی یا قرارداد بیمه ی عمر، شرط خیار دایمی یا مادام العمر صحیح است.

مدت خیار شرط الزم نیست صریح باشد، بلکه ممکن است بطور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع و احوال  +
 توجه به عرف به دست آید. قضیه با

 

 و تخلف وصف  تیرو اریخ( ب

 تیسابق معامله کند و بعد از رو تیتماد روعو به ا دهید را سابقاً یمال بایعیناز مت یکیهرگاه ": ق.م۴۱۳ماده 
 ".فسخ خواهد داشت اریمعلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اخت
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اوصاف ذکر شده  یدارا عیکه مب یباشد در صورت دهیخر فیباشد و بر اساس توص دهیرا ند عیمب داریاگر خر +
 .ا فسخ کندرآن  اینباشد مختار است که همانگونه که هست قبول کند 

باشد و  دهینمونه خر یاز رو ایرا بر اساس وصف  گریباشد و بعض د دهیرا د عیاز مب یبعض یهرگاه مشتر +
تواند فقط  یاما نمتمام آن را قبول کند  ایرا رد کند و  عیتمام مب تواند یم داریآن بعض مطابق وصف نباشد خر

 از ضرر فروشنده( یری)به علت جلوگ .را رد کند عیاز مب یبعض

 .معنا به کار رفته اند کی یتخلف وصف هر دو برا اریو خ تیرو اریخ یدر قانون مدن ییبه نظر دکتر صفا +

است و  ی( جارنیدر مع یم آن باشد )کلککه در ح یو مال یخارج نیو تخلف وصف فقط در ع تیرو اریخ +
 .مزبور وجود نخواهد داشت اریتن شکر( خ کیباشد )مثل  یکل عیاگر مب

 .است یو تخلف وصف فور تیرو اریخ +

معامله باشد در  ی هیو نوع هیباشد و جز صورت عرف یاوصاف اساسکه در معامله ذکر شده از  یهرگاه وصف +
 .وصف اریمعامله است نه خ طالنصورت تخلف موجب ب

در  نکهیکند اعم از ا یم جادی، صرف فقدان وصف مقصود حق فسخ اتیتخلف وصف و رو اریدر مورد خ +
 .نه ایحاصل شود  یثمن( تفاوت پرداخت شده، یداریخر یکه برا یعوض معامله )مال

 

 غَبن اریخ (ج

که در صورت عدم  یاریاست اخت یدادن است و در اصطالح حق بیگول زدن و فر یدر لغت به معنا  غبن
 ایرا ارزان فروخته باشد  یبه زبان ساده شخص مال) .که متضرر شده داده شده است یبه طرف نیتعادل عوض

 باشد( دهیگران خر

 :ستا ازیتحقق غبن دو شرط ن یبرا

 گرید متیبه ق تیعادله نداشته باشد و اگر با رضا متیدر هنگام انعقاد قرارداد علم به ق دیمعامله کننده با .۱
 متیاست و اثبات عالم بودن شخص به ق یواقع متی. اصل بر جهل شخص به قمعامله کند حق فسخ ندارد

 .باشد یمعامله )که از فسخ معامله به ضرر اوست( م گریطرف د یبر عهده  یواقع

 .و مسامحه باشد یقابل چشم پوش ریدر عرف غ یعنیفاحش باشد  دیغبن با. ۲

البته بعد از اطالع از غبن در  ،آن را بهم بزند ایمعامله را به همان نحو قبول کند  تواند یمغبون م .غبن اثر
 است( یفور ارغبنی)خ .از حق فسخ استفاده شود دیالزم است با مدت که عرفاً نیکوتاه تر
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 یاصل بر صحت ادعا یدر حالت کل ینه با دادرس است ول ایاجرا شده  غبن فوراً اریخ نکهیا صیتشخ +
 .مغبون است

 چکسیه"که  ییدر حکم جهل به غبن است اما از آنجا زیبودن آن ن یغبن و فور اریجهل به وجود خ +
 یو فور اریجهل خود بر وجود خ دیمغبون با ،است علم به قانونو اصل بر  "شود یجاهل به قانون فرض نم

 .بودن آن را اثبات کند

 نیا یضمن ای حیتواند قرارداد را فسخ کند که به طور صر یم ی، مغبون زمان در صورت وجود غبن فاحش +
 .حق را اسقاط نکرده باشد

، شود یغبن ساقط نم اریو خ ستی، مغبون مکلف به قبول آن نشود متیدادن تفاوت قهرگاه غابن حاضر به  +
 .گردد یراض متیبه اخذ تفاوت ق نکهیمگر ا

را مطالبه کند غابن ملزم به قبول آن  متیتفاوت ق فسخ قرارداد یهرگاه مغبون به جا ییبه نظر دکتر صفا +
 .فسخ شود اریدرخواست سبب سقوط خ نیممکن است ا یاست ول

 .است یدر آن شرط است جار نیکه تعادل عوض یعقود یغبن در همه  اریخ +

 

  بیع اریخ (د

تواند  یکرده م افتیکه آن را در یطرف ،بوده است وبیبعد از معامله معلوم شود که مورد معامله مع هرگاه
مورد را  نیحق فسخ معامله در ا، در قرارداد ذکر نشده باشد حاً یصر بیند سالمت از عچمعامله را فسخ کند هر

 .ندیگو یم بیع اریخ

 برای اینکه خیار عیب وجود پیدا کند شرایط زیر الزم است:. بیع اریخ طیشرا

بر  یظاهر باشد و مشتر بیکه ع یدر صورت یحت داریخر یبرا یالبته در قانون مدن :باشد یمخف دیبا بیع. ۱
، در ستین حیصح ییحق فسخ وجود دارد که به نظر دکتر صفا زیبه آن توجه نکرده باشد ن یاثر سهل انگار

نده خالف آن فروش نکهیا گراوست م اصل عدم علمجاهل بوده  بیادعا کند که به ع یهر حال هرگاه مشتر
 .را اثبات کند

خالف آن را اثبات  یمشتر نکهیمگر ا است بیعلم او به ع ظاهر ،یو حرفه ا متخصص داریخردر مورد  +
 .کند

آنکه  اول :فسخ است اریموجب خ از عقد بعدحادث  بیدر دو مورد ع :عقد موجود باشد نیدر ح دیبا بیع. ۲ 

 .حادث شده باشد میقد بیبر اثر ع دیجد بیآنکه ع گریدآمده باشد و  دیپد قبضو قبل از  عیبعد از ب بیع
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 تواند یم یبلکه مشتر ستیباشد تنها راه جبران ضرر فسخ معامله ن وبیمع عیکه مب یدرموارد. رشاَ مطالبه
 .را مطالبه کند وبیمال سالم و مع متیتفاوت ق

 .است یارش باق یحق مطالبه  بیع اریبعد از سقوط خ یحت +

 زین یمدن تیاز مسئول یوارد شود عالوه بر اَرش خسارت ناش داریبه خر یخسارت عیمب بیاگر به خاطر ع +
 .قابل مطالبه است

بعد از عقد و قبل از قبض حادث  بیدر نظر گرفته شود و اگر ع دیزمان عقد با متیارش ق یدر مطالبه  +
 .مالک است بیزمان حدوث ع متیشده باشد ق

 .ردیتواتد ارش بگ یفقط م یکه مشتر یموارد

 .انتقال دهد ریآن را به غ یمشتر ایتلف شود  ینزد مشتر عیهرگاه مب .1

  .نه ایباشد  یمستند به فعل مشتر نکهیاعم از ا عیدر مب رییهرگاه تغ .2

 ژهیو اریدر زمان خ بیع نکهیدر آن حادث شود مگر ا یگرید بیع عیبعد از قبض مب یهرگاه مشتر .3
 .ستیصورت مانع فسخ ن نیحادث شده باشد که در ا یمشتر ی

 .هر دو قابل مطالبه است میو قد دیجد بی، ارش عباشد میقد بیع ی جهیحادث نت بیکه ع یدر صورت +

 نکهیاارش کند مشروط بر یمطالبه  ایاست که قرارداد را فسخ کند  ریمخ یسه صورت مشتر نیاز ا ریدر غ +
 .نکرده باشد یتَبرّ  وبی)فروشنده( از ععیبا

مال را هنگام معامله از خود سلب  وبیع تیآن است که معامله کننده مسئول وبیاز ع یتبر. وبیاز ع یتبر
 .فروشم یآن م وبیرا به تمام ع لیاتومب نیا دیبگو مثالً .کند

افتادن  تیو اگر موجب از مال ندازدین تیرا از مال عیکند آن است که مب یم جادیق فسخ و ارش احکه  یبیع +
 .باطل است عیارزش شدن( مال شود ب ی)ب

حق  گرینسبت به بعض د ینسبت به آن بعض باطل است و مشتر عینداشته باشد ب متیق عیاگر بعض مب +
 ق.م(۴۳۴)ماده  .فسخ تبعض صفقه را دارد

 ی، در صورت استفاده نشدن حق مطالبه استفاده شود عایسر دیاست و پس از اطالع با یفور بیع اریخ +
 .است یارش همچنان باق
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 سیتدل اریخ ه(

به عبارت دیگر، تدلیس    ".طرف معامله شود بیکه موجب فر یاتیعبارت است از عمل سیتدل": ق.م۴۳۸ماده 

 در مال موجود است. که ینقص پنهان کردن ایکه وجود ندارد است  یصفت کمالنمایاندن 

 .شود یمحسوب نم سیتدل یواقع ریغ فیو قصد عمد الزم است و صرف توص تیسوء ن سیتحقق تدل یبرا +

 .دیآ یبه شمار م سیتدل زیداند ن یرا الزم م بیع انیکه عرف ب ییدر جا یسکوت عمد +

  .فسخ است اریمعامله انجام شده باشد موجب خ گریطرف دکه توسط  یفقط در صورت سیتدل +

 .ستین سیتدل یکلّ عیوجود دارد و در ب یخارج نیفقط در مورد ع سیتدل اریخ +

خورده حق  بیفر ،کرده باشد یتبان سیتدل ی)مثال دالل و واسطه( برا یاگر طرف معامله با شخص ثالث +

 سیجبران خسارت به تدل یبرا تواند یخورده م بیباشد فر یشخص ثالث بدون تبان سیفسخ دارد اما اگر تدل

 .قرارداد را بهم بزند تواند یکننده رجوع کند اما نم

انجام شده باشد و  نیاز متعامل یکیتوسط  اوالً :حق فسخ وجود دارد سیتدل یبا دارا بودن دو شرط برا

به بستن  یراض گرینبود طرف د نیاز طرف یکی ی لهیاگر ح یعنیسبب عقد قرارداد شده باشد  بیفر اًیثان

 .شد یقراداد نم

اشتباه در  .معامله شده باشد یاساس ریفسخ است که سبب اشتباه در اوصاف غ اریموجب خ یزمان سیتدل +

 .موجب باطل شدن معامله است یاوصاف اساس

 ".است یبعد از علم به آن فور سیتدل اریخ".م: ق۴۴۰ماده +

فروش  مثالً  ،وجود داشته باشد یبیوجود داشته باشد بدون آنکه ع سیممکن است تدل .بیو ع سیتدل فرق

وجود  سیبدون تدل بیع اریممکن است خ نیهمچن ؛فرش سالم بافت کاشان یفرش سالم بافت کرمان به جا

 یدر معامله ا تممکن اس نیاطالع است و همچن یکه خود فروشنده هم از وجود آن ب یبیداشته باشد مانند ع

 یآن را با رنگ پنهان م یشکسته  یشاس نیماش یکه فروشنده  یمانند زمان بیباشد و هم ع سیهم تدل

 .کند

  .عجوم و خصوص من وجه است بیع اریو خ سیتدل اریخ یرابطه  +
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 تَبعُّض صَفْقه اریخ (و

به  زیمعامله ن یدست به هم زدن است و به معن یبه معن صفقهشدن آمده و  هیتجز یدر لغت به معنا تبعض

از  یقرارداد نسبت به جزئکه رود که بعد از قرارداد آشکار شود  یبه کار م یتبعض صفقه زمان اریخ. کار رفته

را بفروشد که فقط سه دانگش متعلق به اوست در  یخانه ا یمثال ممکن است شخص یبرا؛ معامله باطل بوده

 عیکه ب ینسب به سه دانگ ایمختار است که طبق قاعده ال ضرر قرارداد را فسخ کند  داریخر یطیشرا نیچن

 .ردیباطل بوده ثمن را پس بگ

 منفرداً  داریخر تیّدر مالک عیاست که مب گونه نیبرگردد ا یبه مشتر دیاز ثمن که با ینحوه محاسبه قسمت

سه  مثالً ،گردد یباز م یوجود داشته باشد به مشتر عیکل مب متیآن و ق نیکه ب یشود و هر نسبت یم متیق

 ونیلیشش م دییمثال فوق با درفروخته شده باشد  ونیلیو کل خانه ده م ونیلیچهار م یمشتر تیدانگ در مالک

 .بازگردانده شود یبه و

اگر  ،از معامله است ینسبت به قسمت عینسبت به بطالن ب یتبعض صفقه جهل مشتر اریشرط وجود خ +

 یاز ثمن به او رد م یشود اما در هرحال بخش یتبعض صفقه ساقط م اریاز باطل بودن آگاه باشد خ یمشتر

 .شود

 .شود یشامل م زیرا ن یکلّ نیندارد و ع نیّمع نیتبعض صفقه اختصاص به ع اریخ +

از معامله فسخ  ییکه جز یاز معامله باطل است در موارد یکه بخش یعالوه بر موارد ییدکتر صفابه نظر  +

 .تبعض صفقه ثابت است اریخ زیشود ن یم

 .معّوض ممکن است یفقط در مورد قراردادها +

 .محسوب شود اریاسقاط خ باشد که عرفاً یآنقدر طوالن دیاما نبا ستین یفورخیار تبعض صفقه  +

 

 تخلف شرط اریخ( ز

)توجه  .صورت تخلف حق فسخ وجود دارددر ،شده باشد نیاز متعامل یکیبه نفع  یهرگاه ضمن عقد شرط

 یم دهینام زیاشتراط ن اریدر فقه خ ارینو خ نیشرط متفاوت است( ا اریتخلف شرط با خ اریکه خ دیداشته باش

 .شود
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 سیتفل اریح: خ

منع شخص  یاوست و به عبارت ونیاموال شخص کمتر از د نکهیعبارت است از صدور حکم دادگاه به ا سیتفل

و  یزیچ ی)بکه افالس ی. شخصحفظ حقوق بستانکاران یاز تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برا ونیمد

 .شود یم دهیس نام( او توسط دادگاه احراز شده مفلِّونیکمتر بودن د

 نی، اعسار ناظر به دشود یاستفاده م زیمعسر و ورشکسته ن یس از واژه هامفلّ یبه جا یدر حقوق امروز +

وجود  یشتریشباهت ب یو ورشکستگ سیتفل نینظر ب نیاز ا یجمع ونیناظر بر د یخاص است و ورشکست

 .دارد

حق استرداد آن را  عی، بانزد او موجود باشد عیمب نیس شود و عمفلّ یرکه مشت یدر صورت": ق.م۳۸۰ماده  +

طبق این ماده، برای اینکه بایع    "امتناع کند.آن  میتواند از تسل یم ،نشده باشد میهنوز تسل عیدارد و اگر مب

 خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر الزم است:

 .شناخته شده باشد )ورزشکسته(سبه حکم دادگاه مفلّ یمشتر ،اوالً

 .باشد یباق ینزد مشتر نیشده هنوز ع میاگر تسل اینشده باشد و  میتسل یبه مشتر عیمب ،اًیثان

 .)گرفته( نشده باشد هیثمن تاد ،ثالثاً

 تیّ( به مجرد عقد به مالکخانه ای لیباشد)مانند اتومب معیّن یخارج نیاگر ع .در ذمه باشد یکلّ دیبا ثمن، رابعاً

 .دیآ یدر م عیبا

از عقود الزم مانند  یو در پاره ا یمشتر یبرا ی. در مواقعاختصاص ندارد عیو ب عیفقط به با سیتفل اریخ +
 .وجود دارد زیاجاره قبض و صلح ن

 .وجود دارد ییها تیتاجر ورشکسته محدود یبرا سیتفل اریموارد استفاده از خ یدر پاره ا +

 

 تعهد یاجرار تعذّ ای میر تسلتعذّ  اریخ (ط

تعهد بعد از عقد قرارداد باشد  یاجرا ای میتسل ، امتناع کردن(، عذر داشتنی)دشوارکه تعذر دیآ یبه وجود م یزمان اریخ نیا

 .باشد (ندهی)آیسخن طار گریو به د
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 فروض مختلف تعذّر اجرای تعهد و اثر حقوقی آن:

اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد حق فسخ  .استمان عقد قرارداد وجود داشته در ز اجرای تعهد ر. تعذّ ۱

موجب تعذّر اجرا  در بیع، میتسلبه عقد باشد مانند تعهد  یو مقتضا یاثر اصل شرط( و اگر ارتخلفیوجود دارد )خ

 .بطالن عقد است

 یر اجرا ناشتعذّ نکهیدارد اعم از ا است، حق فسخمتعهد دارای  فرض نیدر ا است، موقت و یطار اجرا ر. تعذ۲ّ

 .باشد یاز حادثه خارج یناش ایاز امتناع متعهد 

فرض حق  نیدر ا ،تلف شود ایکه مورد معامله قبل از قبض ناقص  چنان ،است ئیو جز یر اجرا طارتعذّ  .۳

از حادثه  یاست و اگر ناش یو یف متعهد باشد ضمان آن بر عهده از تخلّ  یفسخ وجود دارد و اگر ناش

 .ستیباشد ضامن ن )قوه ی قاهره(یخارج

 .صورت تعهد ساقط و قرارداد منحل است نیدر ا ،است یمیتعذر اجرا مطلق و دا .۴

 

وجود دارد  زین سیتفل اریدر مورد خ تیممنوع نی، استیقابل اسقاط ن میتعذر تسل اریخ. میتعذر تسل اریخ اسقاط

 .چون برخالف معوض بودن عقد است

 

 قواعد عمومی خیاراتبند دوم : 

 و قابل انتقال است  یحق مال کی اریخ (الف

 .ارث برسدو به  صلح شود گری، با مال دابدیانتقال  تواند یاست که م یحق مال کی اریخ

 :ستیارث ن قیدو صورت قابل انتقال از طردر 

 .شرط به شخص مشروط له اختصاص داشته باشد اریکه خ یدرصورت .1

 .)شخص ثالث( شده باشد نیاز متعامل ریغ یشخص یبرا اریکه شرط خ یدر صورت .2

 .باشد نیبرد اگرچه مربوط به زم یارث م اریزوجه به نسبت حق االرث خود از خ +

 یکه فقط تعداد ستیه صاحبان متعدد داشته باشد ممکن نک یدر صورت ،است هیقابل تجز ریحق غ کی اریخ +

 .از آن ها قرارداد را فسخ کنند
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 اریاسقاط خ( ب

       .توان ضمن عقد شرط کرد یاز آن را م یبعض ایرو اسقاط تمام  نیاز ا ،است یحق مال کی اریچون خ

ممکن  زیو با لفظ و عمل ن ستیطرف مقابل ن تیبه رضا ازیاست که ن کجانبهی یعمل حقوق کی اریاسقاط خ

 یکه با سند رسم ی، چنانکه در معامالتتوان ضمن عقد شرط نمود یرا م اراتیاز خ یبعض ایسقوط تمام   .است

 .دیساقط گرد اراتیخ یهمه  یعنی "شد اراتیاسقاط کافه خ" سندینو یضمن سند م شود معموالً یانجام م

ممنوع است و  قانوناً سیتدل رایاست ز رادیاز واقع قابل ا یضمن عقد و قبل از آگاه سیتدل اریاسقاط خ +

 .شود ینم سیشامل تدل اراتیخ یاسقاط کافه  نیاست بنابرا یبر خالف نظم عموم اریخ نیاسقاط ا

شود و  یکه خارج از حد متعارف است نم یو غبن ساقط شده باشد شامل موارد بیع اریاگر ضمن عقد خ +

 .همچنان حق فسخ وجود دارد اریغبن فاحش باشد با اسقاط خ ای بیکه ع یدر صورت

تخلف وصف نخواهد بود  اریشرط شامل خ نیبه طور مطلق اسقاط شده باشد ا اراتیهرگاه در سند معامله خ +

 .شده ساقط شود نییمورد معامله تع یکه برا یرسد اوصاف یمعقول نم رایز

 

 ابراز اراده در فسخ  (ج

 .امله  باشد و ترک فعل ممکن استکه کاشف از بهم زدن مع ی، تصرفاتاراده با لفظ، عمل ابراز

 .انجام شود یرسم یاظهارنامه  ی لهینوع فسخ آن است که به وس نیبهتر +

 .ستیاطالع طرف مقابل از فسخ شرط ن +

 

 اثر فسخ (د

منافع  ،شود یدر مورد منافع همانند اقاله انجام م. باز گردد یبه مالک قبل دیمورد معامله باپس از فسخ قرارداد، 

 .مالک قبل از فسخ یمالک بعد از فسخ است و منافع منفصل برا یمتصل برا

 ستیمانع فسخ ن ،بیع اریتلف مال مورد معامله جز در مورد خ +

 .شود یمورد معامله مانع فسخ محسوب نم یاجاره  +

 اراتیخ تیعدم فور( ه

 .شرط نشده تیفور گرید اراتیاما در خ ،هستند یفور سیو تدل بی، عغبن ،ف وصفو تخلّ تیرو ارتاریفقط خ
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 چه موردی امکان پذیر است؟ عدول ایجاب کننده از ایجاب در 

 . اصوالً ایجاب کننده حق عدول از ایجاب را ندارد۱

الزام آوری حق عدول را از خود ساقط کرده . اصوالً ایجاب کننده حق عدول از ایجاب را دارد مگر بطور ۲

 باشد.

 . فقط طرف ایجاب حق عدول از ایجاب را در صورتی که ایجاب همراه با الزام نباشد، دارد.۳

 . در ایجاب بدون مدت است که ایجاب کننده حق عدول را به طور مشروط دارد.۴

 :۲ گزینه صحیح 

 

  جایز، الزم و خیاری به ترتیب چه اثری دارد؟فوت و حجر یک طرف پس از وقوع عقد در عقود 

 . در عقد جایز موجب فسخ و در عقود الزم و خیاری اثری ندارد.۱

 . در عقود الزم و خیاری موجب فسخ و در عقد جایز اثری ندارد.۲

 . در هر سه مورد موجب تفاسخ عقد می گردد.۳

 وذ می گردد.. در عقد جایز موجب بطالن و در عقود الزم و خیاری عدم نف۴

  :۱گزینه صحیح 

 

 اعمال حقوقی مجنون ادواری با چه شرایطی نافذ است؟ 

 . جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.۱

 . درحال افاقه باشد و افاقه وی مسلم باشد.۲

 . معامله مجنون ادواری پیش از احراز افاقه نافذ است.۳

 شد.. درحال افاقه باشد و در اثبات افاقه شکی با۴

  :۲گزینه صحیح 

  

  چنانچه شخصی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعدًا معلوم شود که مال مزبور متعلق به معامله کننده

 فضولی بوده است معامله چه حکمی دارد؟

(۹۵-۹۶تا نیمسال دوم  ۹۱-۹۲)نیسمال اول  سال گذشته پیام نور ۵نمونه سواالت 
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 . معامله به لحاظ عدم قصد واقعی باطل است.۱

 . معامله نافذ است و نیازی به اجازه مجدد ندارد.۲

 اال باطل است. امله موکول به اجازه معامل است و. صحت و نفوذ مع۳

  . تصرف فضول در ثمن موجب نفوذ معامله است.۴

  :۳گزینه صحیح 

 

 کدام گزینه صحیح است؟ 

 . معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع نیست.۱

 شده باشد.. معامله به قصد فرار از دین وقتی باطل است که به طور صوری واقع ۲

 . در معامله صوری طرف قصد معامله دارد اما از نظر صوری و شکلی توجهی به آن ندارد.۳

 . معامله به قصد فرار از دین اگر بطور صوری واقع شود طلبکاران حق فسخ آن را دارند.۴

  :۲گزینه صحیح 

 

 موضوع و ماهیت ابرا به ترتیب چیست؟ 

 ایقاع است. –. حق دینی که باید وجود داشته باشد ۱

 عقد است. –. حق عینی که معدوم است ۲

 واقعه حقوقی است. –. کلی فی الذمه که باید وجود داشته باشد ۳

 ایقاع است. -. حق معنوی که سبب آن ایجاد می شود ۴

  :۱گزینه صحیح 

 

 چنانچه شخصی، طرف خودرا در عقد مغبون کند و تفاوت قیمت را بدهد آیا خیار غبن ساقط می شود؟ 

 . بله با پرداخت تفاوت قیمت همانند خیار عیب ساقط می شود.۱

 . بله به شرط این که در عقد صراحتاً قید شود.۲

 . خیر مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.۳

 . خیر به شرط این که در عقد صراحتاً قید شود.۴

  :۳گزینه صحیح 
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 ر بیان اراده درست است؟کدامیک از گزینه های زیر در خصوص نقش سکوت د 

 . سکوت مطلقا حاکی از اراده شخص است.۱

 . سکوت بیانگر اراده شخص نیست هرچند با قرائن و اماراتی همراه باشد.۲

 . سکوت بیانگر اراده شخص نیست مگر اینکه با قرائن و اماراتی همراه باشد.۳

 . سکوت صرفاً بیانگر رضای شخص است.۴

 :۳ پاسخ صحیح 

 

 

  از اشتباهات زیر موجب بطالن معامله می شود؟کدامیک 

 . صرفًا اشتباه در نوع عقد.۱

 . صرفًا اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله.۲

 اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله.-. اشتباه در نوع عقد۳

 اشتباه در اوصاف اساسی و اوصاف فرعی مورد معامله.-. اشتباه در نوع عقد۴

 :۳  پاسخ صحیح 

 

 شرط خالف مقتضای اطالق عقد به لحاظ حقوقی چه حکمی دارد؟ 

 . باطل و مبطل۲ . باطل۱

 . صحیح۴ . غیر نافذ۳

 :۴ پاسخ صحیح 

 

 تعهد به ضرر ثالث به لحاظ حقوقی چه حکمی دارد؟ 

 . باطل۲ . صحیح۱

 . غیرقابل استناد۴ . غیر نافذ۳

 :۳ پاسخ صحیح 
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 باشد؟ کدام یک از موارد زیر جزو شرایط تهاتر نمی 

 . یکی بودن جنس هر دو دین.۱

 . یکی بودن زمان و مکان مطالبه هر دو دین.۲

 . بدهکار و طلبکار بودن هر دو شخص.۳

 .. عین معین بودن موضوع تعهد۴

  :۴گزینه صحیح 

 

 در کدام یک از عقود زیر، اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله لطمه نمی زند؟ 

 . عاریه۲ . هبه۱

 نکاح. ۴ . اجاره۳

  :۳پاسخ صحیح 

 

 کدام یک از عقود زیر را می توان جزء عقود رضایی به حساب آورد؟ 

 . قرارداد بیمه۲ . انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت۱

 . عقد نکاح۴ . انتقال سهم الشرکه در شرکت یا مسئولیت محدود۳

  :۴پاسخ صحیح 

 

  صحیح می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با معامله ی اکراهی 

 . اکراه باید از طرف معامله کننده واقع شود.۱

 . تنفیذ معامله از جانب مکروه، از تاریخ تنفیذ موثر است.۲

 . اکراه مادی، موجب فقدان قصد است.۳

 . مجرد خوف از شخص، اکراه محسوب نمی شود.۴

  :۴پاسخ صحیح 

 

  مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنین قانون مدنی، نسبت به منافع مالی که  ۲۵۸براساس ماده ی

 نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از چه هنگامی موثر خواهد بود؟
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 . روز انعقاد عقد۲ . روز اجرای عقد۱

 . روز رد۴ . روز اجازه۳

  :۲پاسخ صحیح 

 

  قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:  ۵۱۵ماده ی  ۲در تبصره ی  "عدم النفع"منظور از واژه ی

 کدام گزینه می باشد؟ «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست...»

 . عدم النفع محقق الحصول۲ . منفعت مسلم۱

 . عدم النفع احتمالی۴ . منافع ممکن الحصول۳

  :۴پاسخ صحیح 

 

  باشد؟اثر تعذر اجرای تعهد در کدامیک از موارد زیر، انفساح عقد می 

 . تعذر اجرا طاری و موقت است.۲ . تعذر اجرای تعهد در زمان عقد قرارداد وجود داشته است.۱

 . تعذر اجرا دائمی و مطلق است.۴ . تعذر اجرا طاری و جزئی است.۳

  :۴گزینه صحیح 

 

 کدامیک از عبارات زیر درست است؟ 

می شود مشروط بر اینکه بدان .  کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب ۱

 تصریح نماید.

. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هرچند که موقع عقد خالف ۲

 آن را تصریح نماید یا بعدا خالف آن ثابت شود.

. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هرچند موقع عقد خالف آن ۳

 را تصریح نماید.

. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر اینکه موقع عقد خالف ۴

 آن را تصریح نماید یا بعداً خالف آن ثابت شود.

  :۴پاسخ صحیح 
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 حکم معامالت صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز و سفیه به ترتیب چیست؟ 

 غیرنافذ-بطالن-بطالن. ۲     غیرنافذ-غیرنافذ-. بطالن۱

 غیرنافذ-غیرنافذ-. غیرنافذ۴     بطالن-غیرنافذ-. بطالن۳

  :۱پاسخ صحیح 

 

 منظور از معلوم بودن مورد معامله در قانون مدنی به عنوان قاعده و یک حکم کلی چیست؟ 

 . علم اجمالی به مورد معامله۱

 . علم تفضیلی به مورد معامله۲

 مله بدون ابهام در کوچکترین چیزی. علم کامل و دقیق به مورد معا۳

 . علم اولیه و مبهم به مورد معامله۴

  :۲پاسخ صحیح 

 

 

 اثر قرارداد متوجه چه کسانی می شود؟ 

 . وکال و قائم مقام قانونی آنها۱

 . متعاملین و قائم مقام قانونی آنها۲

 . وکال، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها۳

 مقام قانونی آنها و به طور کلی هر نماینده ای. متعاقدین، متعاملین و قائم ۴

  :۲پاسخ صحیح 

 

 طبق قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟ 

 .موضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.۱

 داخت امتناع کرده باشد.. موضوع دین وجه رایج بوده و با تمکن مدیون، مدیون از پر۲

 . موضوع دین وجه رایج بوده و مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.۳

 .موضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.۴

  :۴پاسخ صحیح 
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 :در صورت علم مشتری به تبعض صفقه در حین معامله، مشتری 

 . نه حق فسخ دارد و نه ثمن تقسیط می شود.۲          رد و ثمن هم تقسیط می شود.. حق فسخ دا۱

 . حق فسخ ندارد ولی ثمن تقسیط می شود.۴  . حق فسخ دارد ولی ثمن تقسیط نمی شود.۳

  :۴پاسخ صحیح 

 

 کدامیک از عقود زیر نسبت به یک طرف الزم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد؟ 

 . عقد رهن۲       . عقد هبه۱

 . عقد معاوضه۴       . عقد صلح۳

  :۲گزینه صحیح 

 

 وقوع قراردادهای با مکاتبه چه زمانی است؟ 

 . ارسال اراده۲       . اعالم اراده۱

 . زمان صدور۴       . وصول اراده۳

  :۴گزینه صحیح 

 

 حجر سفیه مربوط به چه اموری می باشد؟ 

 انجام امور مالی. ۲     . انجام امور مالی و غیرمالی۱

 . انجام هر عمل و با واقعه حقوقی۴      . انجام امور غیرمالی۳

 ۲ :حیصح نهیگز 

 

 کدامیک از موارد زیر از استثنائات اصلی نسبی بودن قراردادها نمی باشد؟ 

 . قرارداد ارفاقی۲     . تعهد به نفع شخص ثالث۱

 . معامله فضولی۴       . قرارداد بیع۳

 ۳ :حیصح نهیگز 
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 اگر کسی دین دیگری را ادا کند در چه صورت می تواند به مدیون مراجعه کند؟ 

 . موضوع دین وجه نقد باشد۲     . اذن در تادیه داشته باشد۱

 . در هیچ صورت حق رجوع ندارد۴     . در هرحال حق رجوع دارد۳

 ۱ :حیصح نهیگز 

 

  شود؟اگر موضوع تعهد عین معین باشد وفای به عهد چگونه محقق می 

 . با تسلیم عین معین در همان وضعیت۱

 . با تسلیم عین معین هرچند در آن کسر و نقصان چه عمدی و چه غیرعمدی به وجود آید۲

. با تسلیم عین معین هرچند در آن کسر و نقصان باشد مشروط بر اینکه از تعدی و تفریط متعهد ناشی ۳

 نشده باشد

 اگر عیبی دارد رفع شود. با تسلیم عین معین مشروط بر اینکه ۴

 ۳ :حیصح نهیگز 

 

 در کدام تصرف حقوقی، سفیه می تواند مستقالً اقدام کند؟ 

 . طالق۲       . ازدواج۱

 . اجاره۴      . هبه اموال خود۳

 ۲ :حیصح نهیگز 

 

 باشد ؟ یم حیصح نهیدر خصوص اسقاط شروط ضمن عقد کدام گز 

 قابل اسقاط است جهیهرسه شرط فعل ، صفت و نت .۱

 ستندیقابل اسقاط ن جهیهرسه شرط فعل ، صفت و نت .۲

 اسقاط است رقابلیشرط صفت و فعل غ کنیقابل اسقاط ، ل جهیشرط نت .۳

 اسقاط است رقابلیغ جهیشرط صفت و نت کنیشرط فعل قابل اسقاط ، ل .۴

 ۴: حیصح نهیگز 

 

 یبه آن کاف یمبهم نباشد ، مگر در موارد خاصه که علم اجمال دی: مورد معامله باق.م ۲۱۶اساس ماده  بر 

 ؟ ستیچ یاست. ضابطه اجمال
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 یضابطه عرف .۲      یضابطه قانون .۱

 یضابطه قرارداد .۴      یضابطه شخص .۳

 ۲ :حیصح نهیگز 

 

 باشد ینم حیصح نیتحقق معامله به قصد فرار از د طیدر مورد شرا نهیگز کدام 

 حکم دادگاه ایبه سند  نیمستند بودن د .۲             به حال بستانکار انیز .۱

 قصداضرار بستانکار .۴  نیمعامله از قصد فرار از د گریطرف د یآگاه .۳

 ۲ :حیصح نهیگز 

 

 را رهن دهد و آن  نیمال مع هی: هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علق.م ۲۴۲ماده  براساس

 شود..  وبیمع ایمال تلف 

 مشروط له حق ابطال معامله را خواهد داشت .۱

 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت  .۲

 را خواهد داشت بیارش ع ایمشروط له حق مطالبه عوض رهن  .۳

 مشروط له حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت .۴

 ۲: حیصح نهیگز 

 

 یگریبه د یزیچ یاگر کس نیبدهد ظاهر در .... بنابرا یگریبه د یق.م: هرکس مال۲۶۵اساس ماده  بر 

 باشد ....... زیمقروض آن چ نکهیبدهد بدون ا

 (ردیپس بگ تواند یاستراداد کند )نم تواند ینم–نبودن(  گانیعدم تبرع)را .۱

 ردیتواند پس بگ یم -تبرع است  .۲

 استرداد کند تواندینم -عدم تبرع است  .۳

 استرداد کند تواندیم -عدم تبرع است  .۴

 ۴: حیصح نهیگز 

 

 ؟ ستیقرارداد چ یاراده و آزاد تیاصل حاکم یها تیمحدود 

 اخالق حسنه _ ینظم عموم _ نیقوان .۲                         و اخالق حسنه ینظم عموم _عرف  .۱
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 اخالق حسنه _ ینظم عموم _ یلی. قانون تکم۴                 اخالق حسنه  _ ینظم عموم _ یقانون امر .۳

 ۳ :حیصح نهیگز 

 

 ؟به کدام اصل اشاره دارد یقانون مدن ۱۰ ماده 

قانون نباشد  حیکه مخالف صر یکه آن را منعقد نموده اند در صورت ینسبت به کسان یخصوص یقراردادها

 .نافذ است

 اراده  تیاصل حاکم .۲     اصل صحت قراردادها .۱

 اصل لزوم  .۴    بودن قراردادها ییاصل رضا .۳

 ۲: حیصح نهیگز 

 

 معامله باطل  یبعد ذی، اثر تنفگردد ذیتنف نیطرف زا یکیباطل باشد و سپس توسط  یمعامله ا چنانچه

 ؟ستیچ

 موثر است .۲ گردد یم ذیموجب صحت عقد از هنگام تنف .۱

 بالاثر است .۴ و قبول است جابیموجب صحت عقد از هنگام ا .۳

 یاز زمان عقد قرارداد معتبر است ول ذیاز تنف عدیباشد  رنافذی: اگر معامله غ)نکته ۴: حیصح نهیگز 

 ندارد( ذیمعامله باطل امکان تنف

 

 آن معامله چه دیدرخواب معامله نما ای یهوشیب ای یدر حال مست ی: اگر کسق.م۱۹۵اساس ماده  بر ،

 ؟دارد یتیوضع

 نافذ است ریقصد غ بیبه علت ع .۲    به علت فقدان رضا باطل است .۱

 به علت فقدان قصد باطل است  .۴ رضا باطل است بیبه علت ع .۳

 عدم نفوذ (: فقدان قصد: بطالن معامله / فقدان رضا)نکته ۴: حیصح نهیگز : 

 

 

 آورد  یوارد نم یدر شخص طرف به صحت معامله خلل اشتباه :دارد یکه مقرر م ۲۰۱خصوص ماده  در

 ؟کرده است ریکتاب خلل رو به چه معنا تفس سندهی، نوعلت عمده عقد باشد تیکه شخص یمگر در موارد
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 بطالن  .۲ عدم نفوذ .۱

 انفساخ .۴ فسخ اریخ .۳

 ۲: حیصح نهیگز 

 

 ؟  ستین حیعبارت صح کدام 

 نافذ است ریعقد قابل فسخ غ .۲     است حیعقد نافذ صح .۱ 

 ستیفسخ ن عقد باطل قابل .۴  ستیباطل ن رنافذیعقد غ .۳

 ۳: حیصح نهیگز 

 

 باطل است؟ ریاز عقود ز کی کدام 

 معلق عیب .۲ اجاره معلق .۱

 هبه معلق  .۴ نکاح معلق .۳

 ۳: حیصح نهیگز 

 

 چه نوع  بیموکل به ترت یبرا لیشخص ممتنع و وک یبرا ی، قاضریصغ یبرا یقهر یول یندگینما

 ؟است یندگینما

 یقانون ،یعهد ،ی.قرارداد ۲     یقانون ،یقرارداد ،ییقضا .۱

 یقانون ،ییقضا ،یقانون .۴  ی، عهدیی، قضایقانون .۳

 ۳: حیصح نهیگز 

 

 که حاضر به  یکس یبرا یکند تعهد به پرداخت مبلغ یم دشیتهد ایکه خطر غرق در در یشخص چنانچه

 ؟ ستیاست و حکمش چ یچه معامله ا دیشده است بنما ینجات و

 رنافذیو غ یاضطرار .۲ رنافذیو غ یاکراه .۱

 و نافذ یاکراه .۴ و نافذ یاضطرار .۳

 :۳ گزینه صحیح  
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 در نظر گرفته شده است ؟ ی( چه سنزیمم ری)صغ زیتم یبرا دیحقوق جد در 

 یو پسر پانزده سالگ یدخترنه سالگ .۲      یهفت سالگ .۱

 در نظر گرفته نشده است  یسن خاص .۴ یهجده سالگ .۳

 ۴: حیصح نهیگز 

  

 ؟  ستیحصول تهاتر اتحاد در کدام مورد الزم ن ی، برایقانون مدن ۲۹۶موجب ماده  به 

 وحدت زمان .۲       . وحدت سبب۱

 وحدت موضوع .۴ وحدت مکان .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟دانست رانیاظهاراراده در حقوق ا ی لهیوس توانیمورد را نم کدام 

 کتابت. ۲ عمل( لهیبه وس دییمعاطات )تا. ۱

 اشاره .۴ نهیبدون قر سکوت .۳

 اظهار  ی لهیموافقت باشد وس یهمراه باشد که  نشانه  ینیسکوت اگر با قرا :نکته) ۳: حیصح نهیگز

 اراده است(

 

 ؟ ستیو دعوت به مذاکره چ جابیا نیو تفاوت ب صیتشخ مالک 

 یقواعد کل .۲ اوضاع و احوال .۱

 نیاز طرف یکیاقرار  .۴ هیاصول عمل .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟  ندیو شرط مفاد را گو دیق یب رشیپذ 

 قبول .۲ رضا .۱

 اجازه .۴ اذن .۳

 ۲: حیصح نهیگز 
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 ؟ رارداد باشد اصطالحا چه نام داردق یروشن و متضمن عناصر اساس یکاف یکه به اندازه  یشنهادیپ 

 . دعوت به مذاکره ۲ جابی. ا۱

 قبول .۴ و قبول جابیا. ۳

 ۱: حیصح نهیگز  

 

 ؟، اجازه در عقد مکره چگونه استهیامام ینظر مشهور فقها طبق 

 ندارد ینسبت به گذشته اثر یکاشف است ول .۱

 کاشف است و نسبت به گذشته اثر دارد .۲

 ناقل است و نسبت به گذشته لثر ندارد .۳

 ناقل است و نسبت به گذشته اثر دارد .۴

 :۲ گزینه صحیح 

 

 ؟دانسته است یرا کاف یقانون گذار علم اجمال ریاز عقود ز کیکدام  در 

 اجاره  .۲ عیب .۱

 معاوضه .۴ ضمان .۳

 :(است یکاف یاست و علم اجمال یعقد ضمان از جمله عقود مسامحه ا) ۳ گزینه صحیح 

 

 معامله مورد معامله است کیکند که کدام  نییخود را بفروشد بدون آنکه تع یاز دو خانه  یکی یکس اگر ،

 ؟دارد یتیوضعمزبور چه 

 معتبر است .۲ ستیمعتبر ن .۱

 است  رنافذیغ .۴ تقابل فسخ اس .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟شرط است یبودن مورد معامله در چه زمان مقدور 

 در موعد مقرر در قرارداد .۲ قرارداد لیزمان تشک .۱

 به هنگام مذاکره در خصوص معامله .۴ قرارداد یو اجرا لیتشک .۳
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 ۲: حیصح نهیگز 

 

 ؟ستیشود چ یواقع م انیکه به قصد ضرر د یوقف حکم 

  حیصح .۲ .باطل ۱

 انیو منوط به اجازه د رنافذیغ. ۴ .قابل فسخ ۳

 ۴: حیصح نهیگز 

 

 ؟ دارد یواقع شود چه حکم یاگر به صورت صور نیبه قصد فرار از د معامله 

  حیصح .۲ باطل .۱

 نافذ ریغ .۴ قابل فسخ .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 موثر است داللت آن ها  یو قائم مقام قانون نیکه معامالت و عقود فقط درباره متعامل یعبارت قانون نیا

 ؟بر کدام اصل دارد

 . اصل عدم وجود قرارداد۲ . اصل صحت قرارداد۱

 بودن قراداد یاصل نسب .۴ اصل لزوم قرارداد .۳

 ۴ :حیصح نهیگز 

 

 رانیمورد قبول است و با حقوق ا شتریامروزه ب هیتعهد به نفع شخص ثالث کدام نظر تیخصوص ماه در 

 ؟دارد یشتریتطابق ب زین

 ریاداره مال غ هینظر .۲ یطرف کیتعهد  هینظر .۱

 از قرارداد یناش میتعهد مستق هینظر .۴ شنهادیپ ای جابیا هینظر .۳

 ۴ :حیصح نهیگز 

 

 ؟دارد ینباشد چه حکم یا دهیکه در آن فا یشرط 

 باطل است و مبطل عقد است  .۲ ستیمبطل عقد ن یباطل است ول .۱
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 است حیصح جزو شروط .۴ صرفا مبطل عقد است .۳

 ۱ :حیصح نهیگز 

 

 ؟چه نام دارد ستیقابل مطالبه ن  ییو قضا یقانون قیکه از طر یتعهد 

  یحقوق .۲ یاضاف .۱

  یتبع .۴ یعیطب .۳

 ۳ :حیصح نهیگز 

 

 ؟به صراحت سخن نگفته است ریز اراتیاز کدام خ یمدن قانون 

 غبن اریخ .۲ بیع اری. خ۱

 میتعذر تسل اریخ .۴ شرط اریخ .۳

 ۴ :حیصح نهیگز 

 

 ؟به چه معنا به کار رفته است رانیا مدنی قانون اول جلد در "الزامات" اصطالح 

 از قرارداد  یناش یها تی. مسئول۲ بدون قرارداد یها تی. تعهدات و مسئول۱

 نیاز عقود مع یتعهدات ناش .۴ ضمانت اجرا .۳

 چهار  یکه موضوع مدنبدون قرارداد  یها تیتعهدات و مسئول یالزامات به معنا) ۱ :حیصح نهیگز

 نامند( یسه است را التزام م یکه موضوع مدن ی)نکته: تعهدات قرارداد (است

 

 است ؟  حیصح نهیگز کدام 

 هستند یهر دو عمل حقوق قاعی. عقد و ا۱

 هستند  یهر دو واقعه حقوق قاعی. عقد و ا۲

 است  یعمل حقوق قاعیا ی، ول ی. عقد واقعه حقوق۳

 است  یعقد عمل حقوق ی، ول یواقعه حقوق قاعی. ا۴

 (هستند یهردو عمل حقوق قاعیعقد و ا) ۱ :حیصح نهیگز 
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 ؟شود ی..... م نیاز طرف کیسفه هر ای، جنون به موت زیجا عقد 

 . منفسخ  ۲ قابل فسخ .۱

 باطل .۴ تفاسخ .۳

 اما تفاسخ)اقاله( دوجانبه است( کجانبهیمتفاوتند فسخ  گریکدیفسخ و تفاسخ با  :)نکته ۲ :حیصح نهیگز 

 

 ؟ بودن چگونه است زیالزم بودن و جا ثیرهن از ح عقد 

 و از طرف مرتهن الزم زی. از طرف راهن جا۱

  زی. از طرف راهن الزم و از طرف مرتهن جا۲

 . نسبت به هردو الزم ۳

 زی. نسبت به هردو جا۴

 تواند قرارداد رهن  ی. راهن نماست رندهیراهن رهن دهنده و مرتهن رهن گ: نکته) ۲ :حیصح نهیگز

 (با بازگرداندن مال مورد رهن آن را فسخ کند تواند یرا بهم بزند اما مرتهن م

 

 ؟ ستیاز منافع ممکن الحصول چ مقصود 

 صرف  ی. منافع احتمال۲ مسلّم ریمنافع غ .۱

  ی. عدم نفع احتمال۴ . منافع مسلم۳

 ۳: حیصح نهیگز 

 

 ؟ردیگ یدر کدام دسته قرار م یاریخ عقد 

  زیجا .۲ الزم .۱

 قاعی. ا۴ زیالزم و جا .۳

 آن را  توانندیفقط بر اساس قانون م نیاز اقسام عقد الزم است که طرف یاریعقد خ) ۱: حیصح نهیگز

 (فسخ کنند

 

 است؟ حیصح نهیکدام گز 

  ستین یمربوط به نظم عموم یحقوق عموم نی. قوان۱
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 یوجه مربوط به نظم عموم چیبه ه یحقوق خصوص نیاست و قوان یمنحصر به حقوق عموم ی. نظم عموم۲

  ستندین

  ستندیمنحصر به آن ن ینظم عموم کنیهستند و ل یمربوط به نظم عموم یحقوق عموم نی. قوان۳

 است یمربوط به نظم عموم یحقوق خصوص نیقوان ی هی. کل۴

 یحقوق خصوص نیو قوان ستین یعموم نیآمره( محدود به قوان نی)قوان ینظم عموم) ۳: حیصح نهیگز 

 (شود یشامل م زیرا ن

 

 ؟به چه معناست "طرفه است کیکه به نفع طبقه کارگر برقرار شده  ینظم عموم"نکته که  نیا 

 است و در هر زمان توسط اداره کار و کارگر قابل فسخ است  زیجا ی. قرارداد کار جنبه الزام آور ندارد و عقد۱

 دیافزایطبقه کارگر در نظر گرفته ب یکه قانون برا ییایتواند به ضرر کارگر ، به مزا ی. قرارداد کار م۲

 طبقه کارگر در نظر گرفته شده بکاهد یکه برا ییایتواند از مزا ی. قرارداد کار نم۳

 دیفزایطبقه کارگر در نظر گرفته است ب یکه قانون برا ییایتواند به مزا ی. قرارداد کار نم۴

 ۳: حیصح نهیگز 

 

 ؟شود یاز موارد اشتباه باعث بطالن معامله محسوب نم نهیگز کدام 

 . اشتباه در نوع عقد ۲ اشتباه در علت وجود تعهد .۱

 جهت عقد ای ی. اشتباه در داع۴ موضوع عقد تی. اشتباه در هو۳

 که معامله سود آور  یبه قصد سود بردن در صورت دیاشتباه در جهت عقد مثال خر) ۴: حیصح نهیگز

 (شود ینباش  باعث بطالن نم

 

 ؟دارد یچه حکم یفضول معامله 

 نافذ است .۲ است رنافذیغ .۱

 قابل فسخ است .۴ باطل است .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟ستیآن چ یاطالق عقد باشد اثر حقوق یشرط ضمن عقد بر خالف مقتضا اگر 
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 ستیشرط فاسد و مفسد ن .۱

 شود یشرط فاسد است امام موجب بطالن عقد نم .۲

 فاسد است اما موجب بطالن عقد است  ریشرط غ .۳

 شرط فاسد و مفسد است  .۴

 اطالق عقد  یباطل است اما شرط خالف مقتضا "ذات عقد یمقتضا"شرط خالف ) ۱: حیصح نهیگز

 (ستیمفسد ن

 

 ؟است دییدر مورد عقد کفالت کدام قابل تا 

 نسبت به مکفول عنه الزم است .۲ الزم است لیاز جانب کف .۱

 مکفول عنه الزم است  یبرا .۴ است زیقرارداد جا نیطرف یبرا .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟رود یمفهوم عقد معلق به کار م یبجا یحقوق فرانسه چه اصطالح در 

 یالتزام شخص .۲ تعهد مشروط .۱

 ستیعقد معلق در فرانسه معتبر ن .۴ عقد متزلزل .۳

 ۱: حیصح نهیگز  

  

 ؟شده است رفتهیپذ یقیو حقوق تطب رانیکدام نظر در حقوق ا یقرارداد مکاتبه ا در 

 وصول -ارسال  .۲ وصول –وصول  .۱

 ارسال -وصول .۴ ارسال -ارسال .۳

 ۲: حیصح نهیگز 

 

 قرارداد چگونه  تی، وضعدیبه علت قوه قاهره نتواند تعهد خود را اجرا نما نیاز طرف یکیاگر  رانیحقوق ا در

 خواهد بود ؟

 باطل .۲ منفسخ .۱

 نیطرف یحق فسخ برا جادیا .۴ معلق حیصح .۳
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 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟است حید عقد نکاح صحرمورد در مو کدام 

 معوض است ریغ یتعهد کیعقد  .۲ معوض است ریغ یعقد دو تعهد .۱

 معوض است یتعهد کیعقد  .۴ معوض است یعقد دو تعهد .۳

 ۱: حیصح نهیگز 

 

 ؟ستیچ داریعلت تعهد خر عیعقد ب در 

 تعهد فروشنده .۲ کیتمل .۱

 انجام قرارداد .۴ یمشتر زهیانگ .۳

 ۲ :حیصح نهیگز 

 

 شود؟ یفسخ م اریخ جادیدر چه صورت موجب ا سیتدل 

 گردد یاساساگر باعث اشتباه در وصف   .۱

 شود یفسخ م اریدر هر حال موحب خ سیتدل  .۲

 گردد یاگر باعث اشتباه در وصف فرع  .۳

 شود یفسخ نم اریخ جادیموجب ا سیتدل  .۴

 باشد معامله باطل است( یدر اوصاف اساس سی: اگر تدل)نکته ۳: حیصح نهیگز 

 

 ؟کدام است یاکراه مطابق قانون مدن صیتشخ یبرا نینخست ظابطه 

 یضابطه شخص .۲ یضابطه نوع .۱

 ستیدر قانون مورد اشاره ن یضابطه ا .۴ همزمان یو شخص یضابطه نوع .۳

 ۱: حیصح نهیگز 
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