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 یتاهل

انسان بودن  ← مبنا ← آن یو اجرا فیدارا شدن حق و تکل یشخص برا یستگیو شا ییتوانا ←متع ت

 .است تمتع تیاصل در اهل

 تیاهل بر عدمداشتن شعور و درک است اصل  ← مبنا ← حق یاجرا یستگیو شا ییتوانا ←ء فایاست

 .است ءفایاست

 

 

 صاشخا

 

 

 

 

  .یماده نهستند  یاعتبار تیماه یدارا

 

 

 نکته

 

 

 

 

 

 

 

 تمتع حمل تیاهل

 

 

 

 
 

 ازیامتو  فاءیاست تیتفاوت اهل

 حقوق خود شخص است  یاجرا ییتوانااهلیت استیفاء 

 یقیحق

 

  یحقوق

  یرتجاریها و موسسات غانجمن 

  یتجار یهاشرکت

 موقوفات

 آنهاست نه قصد انتفاع  یتبودن موسسات موضوع فعال یتجار یرمالک غ .1

 شود.یم یلتشک یتو اهل یتاز وضع یتهاست و احوال شخص یتوضع یجهنت یتاهل .2

 یحقوق یتشخص ییدارا یجادو به محض ا یستمنوط به ثبت ن وجود اشخاص حقوق عمومی .3

 .منوط به ثبت است یبه عنوان شخص حقوق یرتجاریغ یشوند اما وجود موسسات خصوصیم

 زنده متولد شود  نکهیگردد مشروط به امی تمتع یحمل از حقوق مدن 

 نطفه منعقد  تیدر زمان وص دیپس با شدبانمی حیمعدوم به تبع موجود صح یبرا تیوص

  ی(لمکیت تیوص) .شده باشد

  و نافذ است حیبه نفع معدوم صح یعهد تیوص یعنی به تبع موجودوصیت برای معدوم. 

 است حیصح زین حملوقف به  نیاست بنابرا حیوقف به معدوم به تبع موجود صح. 

 وی نیامیا  یقهر یول یتواند از سواست و عمل قبول و قبض می حیصحبه حمل  هبه 

  .است نیبه زنده متولد شدن جن وطمشرو  ردیصورت گ

 

 میحقوق عمو یقواشخاص حق

 
 

 یحقوق خصوص حقوقی اشخاص

 یدولت یهاادها و وزارتخانههن

  یدولت یهاشرکت
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 آنان است یبرا یو انجام عمل حقوق گرانیحقوق د یاجرا ییتوانا ازیامت

 

 

 

 

 

 نمایندگی

 

 

 

 اتیکل

  تیاهل انیزمان شروع و پا

  ءفایتمتع و است تیاهل

 که  یموارد یبه طور کل یعدم امکان اسقاط حقوق مدن

 
 .امکان اسقاط آن وجود ندارد یبه صورت جزئ یحت

 است.باشد ممنوع  میبا نظم عمو ریکه مغا یبه صورت جزئ یحت تیرح ع سلبمن

 تنائاتی مواجه است.اتباع خارجه با است تیدر مورد احوال شخص یقاعده اعمال قانون مل

 معامل( تیقانون حاکم بر اهل)معامله کردن  یبرا تیاهل

به  هحالادر  یقانون خارج یاست و اجرادادگاه الزامی برای 2 رد احاله درجه ← احاله درجه اول

 .تر استمناسب رانیا

 با نظم عمومی یمخالفات قانون خارج

  تیکسب تابع تیاهل

  تیتابع دشخص فاق

  یاسیپناهنده س

 .نداشته باشد نهیدر آن زم یبوع فرد قانون خاصتم یکشور خارج کهی در صورت
 

 و استثنائات آن ق.م از  هاتباع خارج مندیاصل بهره

  

 قانونی

 

 

 قراردادی

 

 قضایی

 

 شده و هر کس که واجد ینیبشیاو در قانون پ ابتین طیاست که عنوان و شرا یندگینما •

  یپدر و جد پدر ی(قهر یول)باشد آن عنوان را دارا خواهد بود  طیشرا آن

  یقضائ ی ـقرارداد ی ـعام اعم از قانون یبه معنا یقانون یندگینما •

به افراد  اًو قهر ستیکم نحام ایاشخاص  ی اراده ازمندیخاص ن یبه معنا یقانون یندگینما •

 .کندیصدق م طیواجد شرا

  منعقد نموده به دست آورده  یلکه با اص یخود را به موجب قرارداد یابتکه ن اییندهنما

 است.

 شودمی نییآن تع تیو در حدود صالح ییکه از طرف مرجع قضا یاندهینما. 

  .باشد حسنهو اخالق  یبا نظم عموم یراسقاط آن مغا

 .باشد یفتوام با تکل حق
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 ادامه کلیات

 قانون حاکم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و اوالد والدین روابط بر
 

  هیعل یدولت متبوع مول انونق ←محجور  یبه سرپرست

 بهسمکتحقوق ـ به اموال 

 

 

 
 هیاصلقانون  ثیاز ح ←که ربه ت

  

 

  

 به آثار قرارداد

 

 

 

 

 

 )خارجی(به شکل سند 

 

 

 

 

 

 

 

  به عقود نکاح

 

 

 

 قانون دولت متبوع پدر 

 قانون دولت متبوع مادر  ←مگر طفل به مادر مسلم باشد 

 

محل وقوع  ایجا واقع شده  در آن ایاشمملکتی که تابع قانون 

  .است یشی اول

 .ول استنقمغیر وقوع مال محلتابع  ←سرقفلی حق 

 وراث  نییتع 

 مقدار سهم ارث آنها 

توانستند میکه  یقسمت صیتشخ

 کند  صیتو

 

تابع قانون دولت متبوع 

تابع  یاست و مابق یمتوف

 .است رانیاق.م 

 

 از قرارداد یتعهدات ناش

 
 

 رانیقانون اتابع  ← رانیمنقول اریدر قانون نسبت به اموال غ یتصرف حقوق

 است 

  .عقد عقادان نیو همچن .صحت عقد تابع محل وقوع عقد است طیشرا

 

  

 

 .تابع قانون محل وقوع عقد است

آن را تابع  هرجاتباع خااً ضمن ااً یحیاگر صر

 د.قرار ده گریقانون د

 

 خود  یمتابع محل تنظ

مورد  یتابع محل وقوع ش یمربوط به انتشار و اعالم امر حقوق قواعد

 معامله است.

 یرانا ینقوان رعایت ← یمربوط به نظم عموم یسند یمتنظ تشریفات

 است. یضرور

 محل قانون تابع ← یو رسم ینامه اعم از عاد یتوص یمتنظ شکل

 است. تنظیم

  

 نکاح  یماهو یطاز لحاظ شرا 

 

 نکاح یورص طیاز لحاظ شرا

  یرانیا یا یتابع قانون دولت خارج

تابع  ←خارج  میمق یرانیدر مورد اتباع ا

  .است رانیقانون دولت ا

 .شود تیتبع ستین میالزا رانیاز قانون ا
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 ادامه کلیات

 ادامه قانون حاکم

  یدادرس نییمحاکم و آ تیبه صالح

 
 

 .شودمیجا اقامه  است که دعوا در آن یقانون محلع تاب
 

 

  تیتابع

  رانیاتباع ا

 

 .بماند یباق ای دیپدر خود درآ تیسال بخواهد به تابع ۱۸ سن شخص پس از ← تیرد تابع

  تیتابع ردمعامله متقابل در خصوص اجازه 

  تیتابع لیتحص طیشرا ← تیتابع لیتحص

 

 

 

 

  تیتابع لیتحص فاتیتشر

 

 

 

 

 نسبت به  تیتابع لیتحص ریتاث

 

 

 

سال تمام  ۱۸تقاضانامه به سن  خیکه در تار رینسبت به اوالد کب تیتابع لیتحص ریعدم تاث

 .انددهیرس

 محاکم  یتصالح یثاز ح

  خواهد بود  یراجع به اصول محاکمات تابع قانون محل ینقوان و

 

 مختلط است نظام تیدر اعطا تابع رانینظام ا

  

 .نخواهد بود ممکنها به آن یرانیا تیتابع یباشد اعطا طفلکه نسبت نامشروع  یدر صورت

 

  یاز راه نسبت پدر ینسب ایخون 

 و خاک 

 .باشد دهیسال تمام رس ۱۸به سن 

  .ساکن بوده باشد رانیمتناوب در ا ای یسال متوال 5

  .نباشندمینظااز خدمت  یفرار

محکوم نشده  یاسیسریغ یتیجنا ایمهم  جنحهبه  یمملکت چیدر ه

  .(شودمیمانع محسوب ن یاسیس تیجنا)باشند 

 میبه توسط حکام به وزارت امورخارجه تسل ای ماًیمستق دیدرخواست با 

  .منضمات باشد یشود و دارا

 و اوالد او  الیتقاضاکننده و ع تیسواد مصدق اسناد هو

و نداشتن  رانیمدت اقامت تقاضاکننده در ا نییتع برناظر  رینامه نظقیتصد

 .معاش نیتام یبرا نیشغل مع ای یکاف مکنتسابقه و داشتن سوء

 سال تمام  ۱۸به  دنیرس خیسال از تار کیدر ظرف  ← ریاوالد صغ 

 شوهر  تیصدور سند تابع خیسال از تار کیظرف  ←زن 

 .پدر را کسب کنند ایشوهر  دولت تیتوانند تابعمی 
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 ادامه تابعیت

 و امکان بازگشت از آن  یزوجه خارج یرقه تیتابع

 او تیو حق مالک یرانیزوجه ا تیتابع یبقا

 که  یاشخاص یبدون شرط اقامت برا تیتابع یاعطا

 

 

 

  تیتابع ترک

  تیترک تابع طیشرا .1

  باشد دهیسال تمام رس 25به سن.  

 آنان را اجازه دهد تیوزرا خروج از تابع ئتیه. 

  داده باشند انجامسالح خود را الخدمت تحت.  

 منقول در ریحقوق خود را به اموال غ تیترک تابع خیسال از تار کیدر ظرف  ندیقبالً تعهد نما

 .منتقل کنند یرانیاتباع ابه انحاء  زا یباشند به نحومیدارا  رانیا

 خارج شوند رانیاز ا تیتابع ترکصدور سند  خیظرف سه ماه از تار. 

 .شودمی کنیاو کان لم  یخارج تیکسب کرده باشد تابع یخارج تیو تابع طیشرا تیرعا بدون تیترک تابع .2

آن که  مگر شدقبول خواهد  رانیا تیبه مجرد درخواست بازگشت به تابع ← رانیا تیبازگشت به تابع .3

 .دنها را اصالح نما آن تیدولت تابع

 

 اسناد سجل احوال 

است و  تیو مربوط به شخص یمالریحقوق غ ءحق شخص به نام خود جز ⟸ یاحوال شخصدفاتر ثبت  .1

 .ستین یو قابل نقل و انتقال و واگذار ردیتواند موضوع معامله قرار بگمین

  عیوقا یلزوم اطالع دادن برخ .2

  حمل واقع  خیاز تار ۶که بعد از ماه  نیتولد و سقط هر جن خیروز بعد از تار ۱5تا  هر طفلوالدت

  .شود

  ازدواج اعم از دائم و منقطع 

 و بذل مدت در عقد موقت  یطالق اعم از بائن و رجع 

  اطالع از آن ایفوت  خیروز از تار ۱0وفات هر شخص تا. 

  فرضی موتلزوم ثبت  .3

 

  .اندنموده یانیخدمت شاه منفعال عام یبه امور

 .باشند که از او اوالد دارندمی یرانیا الیع یدارا ای

 مورا در متخصصو  یعالمیمقامات عل یدارا ای

 منفعه هستند.العام

 



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 7
 

 اسناد سجل احوالادامه 

 شرط تغییر مطالب ثبت شده .4

 کوچک ینام ها ییرتغ یمرجع مطلع برا 

  حل اختالف  هیئت  ←ممنوع 

 دادگستری محاکم  ←مورد  یرسا یا 

 سازمان ثبت احوال است استیر بیبا تصو ینام خانوادگ رییتغ.  

 سن مندرج در شناسنامه  رییتغ 

  استمیدادگاه عمو تیدر صالح ←سال باشد  5اگر کمتر از. 

 حل اختالف ثبت احوال است ونیسیکم صالحیتدر  ← شدسال با 5از  شتریاگر ب. 

 سند مجلس  حیتصح یبرا صالحمرجع  .5

 داده و امضا  حیسند توض هحاشی در و کنندمیطرف بر ماموران آن را ←سند  یاشتباه قبل از امضا

 .کنندیم

 اختالف است.و تحریری باشد در صالحیت هیئت حل میو قل ←سند  اشتباه بعد از امضا 

  دادگاه محل اقامت خواهان است تیدر صالح ←میقل ریغ واشتباه بعد از امضا باشد. 

 مهکحممگر به حکم  ستیمندرجات ممکن ن رییتغ یول 

 

  یلزوم داشتن نام خانوادگ .1

  یحق تقدم در انتخاب نام خانوادگ .2

  یاست از نام خانوادگ تیو زوج اتیح دیکه در ق یتواند با موافقت همسر خود تا زمانمیزوجه 

 یحق تقدم استفاده کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نام خانوادگ تیهمسر خود بدون رعا

 .موکول به اجازه همسر خواهد بود

 اجازه استفاده از آن را فقط به اتفاق  ورثه شودیبعد از فوت به ورثه منتقل م ینام خانوادگ محق تقد

 .بدهند یگریبه د توانندیم

 حق تقدم خود را ندارد مگر با اجازه دارنده  ایشوهر متوف یزوجه حق استفاده از نام خانوادگ 

  تدبودن سند وال میرس .3

 یادعاباشد مستلزم میکه مربوط به اعالم و احراز مامور رس یصورت در تداثبات خالف سند وال 

 .باشدمی علج

 مادر است و در صورت  ی ـجد پدر ـ پدر بیانتخاب نام کوچک با اعالم کننده والدت است به ترت

 .اختالف نظر پدر مقدم است
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 اقامتگاه

 اقامتگاه  .1

 مرکز مهم امور  ← یقیشخص حق 

 جا است در آن یاست که اداره شخص حقوق یمحل ← یشخص حقوق.  

 اصل وحدت اقامتگاه  .2

 یاراد ای یاریاخت  

 میافراد نظا ـ خدمهـ  یدولت نیمامورـ ور حجمـ  زن شوهردار ← یارجباقامتگاه ا 

 یقرارداد ای انتخابی اقامتگاه  

  یتعهدات قرارداد یاجرابرای 

 از آن  یناش یدعاو یا 

 یابالغ اوراق دادرس یا 

 

 .ندارد یو یانتخاب ای یبر اقامتگاه قرارداد یریکند تاث رییشخص تغ یو واقع یقیاگر اقامتگاه حق .3

 

 اقامتگاه 

 اقامتگاه زن شوهردار 

  شود میهمان اقامتگاه شوهر محسوب ناشزه اقامتگاه زن 

 مسکن نداشته  نییزن حق تع نکهیمگر ا ستیاقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر اقامتگاه شوهر ن

 .او مخالفت کند یبا اقامت جدا زیباشد و شوهر ن

 دارد اقامتگاه زن همان مرکز  یارجبخادم بودن خود اقامتگاه ا احجر ی لیکه شوهر به دل یدر موارد

 .باشدمی اموراتمهم 

 

 جور حاقامتگاه م

  است  میق ای ولیهمان اقامتگاه 

 اوست مقی ای ولیهمان اقامتگاه  رجور شوهرداهاقامتگاه زن م. 

  است نه موقتثابت آن  تیدر محل مامور ← یدولت نیاقامتگاه مامور

  (باشد یدائم)است  لوخسامحل  ←میاقامتگاه افراد نظا
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 اقامتگاه 
اوست و  گاهاقامتمان مخدوم خود سکونت داشته باشند ه ایدر منزل کارفرما  ←( رکبی اشخاص)خدمه  .1

 .شودیمن صغیر یاشخاص شامل

  یقرارداد ای یانتخاب .2

  ستیص ثالث موثر ناشخانسبت به  

 باشد  نیاز طرف یکیاما اگر شرط به سود امکان پذیر است  نیطرف یتراضبه  یاقامتگاه انتخاب رییتغ

 .نظر کندصرف خود از آن  یبه اراده شخص تواندمیله شروط م

 یاگر اقامتگاه انتخاب  

 کندیم نییهم دادگاه صالح و هم محل ابالغ را تع ←شهر و محل اقامت باشد  یحاو  

 دادگاه صالح است و ابالغ ها به  نییتنها ناظر به تع ←انتخاب شود  ینیشهر مع رگاهو ه

  .شودیفرستاده م یمحل اقامت واقع

 مفقود االثر  غایب

 ق غایب مفقود االثر. شرایط تحق1

  یفرد از اقامتگاه قانون بتیغ .1

از فرد در دسترس نباشد اما از خبری  چیچنانچه ه ⇐ یو بتیاز غمدیدی گذشت مدت نسبتاً  .2

 یفرد طوالن بتیالبته اگر غ ستیمفقوداالثر ن ینگذشته باشد و یطوالن یفرد از اقامتگاه مدت بتیغ

 شده و مسلم باشد مفقوداالثر نخواهد بود  یقطعمراجعت وی  یبه لحاظ عرف یشده باشد ول

  بیو ممات غا اتیاز ح یاطالع یب .3

 

  بیغا ییاداره دارا یبرا نیام نییتع. 2

 نییاداره اموال تع یبرا یلیوک )مثالًنکرده باشد و  نیمع یفیخود تکل ییدارا ی اداره یبرا بیاگر غا 

  (نکرده باشد

 ای صغیر .دیسف بیکه غا)در فرضی امور او را داشته باشد  یحق تصد اًهم نباشد که قانون یو کس 

  (مجنون باشد

 کند می نینفر ام کیاموال او ی اداره  یمحکمه برا 

 نیام نییتع یتقاضا  

  (دادستان)عموم مدی الاز طرف  

 (است یحضور ریغ) نفعی ذ شخاصا. 
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 ایب مفقود االثرادامه غ

  نیام بصن تیصالح. 3

 یباقامتگاه غا یندگاه محل آخردا  

 یبمحل سکونت موقت غا ینآخر دادگاه  

 سکونت ورثه  یامحل اقامت  دادگاه 

 دادخواست را ثبت  یگرزودتر از محاکم د یکه به لحاظ زمان دادگاهی  "←"صورت تعدد ورثه  در

 نموده 

 غایب مال وقوع محل دادگاه ←بودن ورثه  معلوم. 

 

 .است یاریتوسط دادگاه اخت ← نیاز ام نیگرفتن تضم. 4

 شدن  نیام یوارث برا دمتق. 5

  .مقدم هستند گرانیبه د بدهندشدن  نیام یبرا کافی نیاگر تضم بیوارث غا .1

تقدم دارند و در صورت  بیشوهر غا ایزن ـ اوالد  ـ مادر ـ جد ـپدر  بیبه ترت بیغا شاوندانیخو .2

 .مقدم هستند گرانید به شاوندانیخو رینبودن اشخاص مذکور سا

شخص مناسب  نییتع اریاخت شاوندانیوارث و خو یاز سو یکاف نیدر صورت عدم دادن تضمو  .3

 ت.اس یبا قاض

 

 نیام یها تیمسئول فیوظا. 6

 است  میق تیو مسئول فیوظا 

 اشخاص واجب نفقه منوط به اجازه دادستان استنفقه  یبرا بیفروش اموال غا یبرا.  

 شودیم نتعیی مال از اصل اهتوسط دادگ نیحق الزحمه ام. 

 

 وارثان  انیم بیاموال غا میتقس. 7

 مسلم شود بیفوت غا خیفوت و هم تار خیکه هم تار یدرصورت. 

 شودمی میالفوت تقس نیوارث موجود ح نیاموال او ب.  

  یوت فرضمحکم . 8

 عادتاً گذشته باشد که یاست مدت دهیاو رس اتیکه از ح یخبر نیآخرتاریخ که از  یدر صورت 

 .ماندیزنده نم یشخص نچنی

 توسط  یکم موت فرضح صدور یتقاضا 

 ورثه 

 وصی  

 هموصی ل 

.ندارند یحق نیچن بیغاطلبکاران  ←  
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 مفقود االثر یبدامه غاا

 شودمیزنده فرض ن بیکه غا یموارد. 9

  شد.سال گذشته با ۷5گذشته باشد و سن او از  بیغا اتیخبر از ح نیآخر خیسال از تارده 

  مسلح در جنگ  شونقبه عنوان 

 لحانعقاد ص خیسال مقام از تار 3 ← در زمان جنگ  

 ختم جنگ  خیسال از تار 5 ← پس از انعقاد صلح 

 بدون خبر  یتلف شدن کشت خیسال از تار 3 ←در مسافرت  تیدر صورت تلف کش 

  از  یخبر نکهیدچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون ا خیسال از تار 5 ← ییدر سفر هواغیبت

 .باشد دهیمفقود رس اتحی

 ییایدر مسافرت در بتیغ  
 

  یصدور حکم موت فرض. 10

  از روزنامه  یکیو محل  دیجرا از یکیرا صادر کند و در  بیغا یحکم موت فرض اندتومیمحکمه

 ماه منتشر شود کی ی هر کدام به فاصله یمتوال ه یدفع 3در  یتهران اعالن راالنتشاریکث

 داشته باشند دعوت کند که اگر خبر دارند به اطالع  یخبر بیرا که ممکن است از غا یو اشخاص

ثابت نشود حکم مدت  بیغا اتیاعالن بگذرد و ح نیاز آخر سال کیهرگاه  .محکمه برساند

  .شودمیداده  یفرض
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 :نکهیمشروط به ا ⇐ یقبل از صدور حکم موت فرض بیغا اتیدر ح دیرف موقت وارثان در زمان تردتص   

 .نکرده باشد معیناداره کردن اموال خود  یرا برا یمزبور کس بیاوالً غا .1

  .معلوم باشدممات او و  اتیح نکهیب گذشته باشد بدون ایخبر غا نیدو سال تمام از آخر اًیثان .2

  کیکه به هر میسهرا دارد و  بغای مال در حق تصرفسهم االرث خود  زانیبه م تنهااز وراث  کیهر 

نداشته باشد از  یدرآمد بیکه مال غا یمفروز و در صورت نه خواهد بود عسهم مشا شودیاز آنها داده م

 .ردیگمی ظرورثه حق الزحمه در ن یدادگاه برا مالاصل 
 

 وارثان متصرف  یاز سو نیتضم ایلزوم دادن ضامن   

 شود.میورثه مرتفع  با نیاخذ شده از ام ناتیتضممدت فرضی حکم  تیبعد از قطع 

 از  نیگرفتن تضم 

 است یاریاختتوسط دادگاه  نیام.  

 است میالزاثه توسط دادگاه رو.  
 

  یپس از حکم موت فرض بیشدن غا دایپ  

 موجود است مسترد  بیشدن غا دایپ نیمزبور ح المنافع امو ایعوض و ـ  انیآنچه را که از اع دیبا

 شود 

 مسئول نخواهند بود چون  یسترفته و عوض آن موجود ن نیکه از ب یدر خصوص اموال رثهو

  ت.بوده اس هناها مالک تصرف آن

 به حالت سابق برگردد بیمکان وضع غااال یحت ← میمستقریغ ای میمستقعم از عوض موجود ا. 

 

 مفقود االثر  بیغا  

 بیغا ییاز دارا دیبا بیاوالد غاـ ه عطقمن ایدائم  هزوجنفقه  ←یب نفقه غاالواجب  ادافر تیوضع 

 .پرداخت شود

 بگذرد  بیغا بتیسال تمام از غچهار که  یتواند در صورتیزن م ←ق زوجه مفقوداالثر الط

 .درخواست طالق کند

  بازگشت شوهر پس از طالق 

 حق رجوع دارد. ← عدهمدت قضای قبل از ان 

 ندارد  وعحق رج ←مدت عده  یبعد از انقضا 

  ندهیوقوع طالق توسط نما خیو از تار .استروز  دهماه و در مورد مدت عده زن عده وفات چهار 

 .شودمیدادگاه محاسبه 
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  تیاهل

 امقسا .1

 فیاز حقوق و تکال یبرخوردار ییتوانا ←ع متت تیاهل  

 حجر ≠ی احض( به معنا تیاهل)حق  یاجرا تیاهل ←یفاء است تیاهل 

 حجر اسباب  .2

  بلوغ  ≠صغر 

 9 دختر  یبرا مریتمام ق هسال 

 ۱5پسر  یبرا یساله تمام قمر 

  عقل  ≠جنون 

 باطل است  اًمعامالت مطلق ←میدائ 

 منعقد شده  افاقهاصوالً باطل است مگر اثبات شود در حالت  ← یادوار 

 یدر امور مال ییعقال ریتصرف غ ←رشد  ≠ه سف  

 محجوران اقسام  .3

 زیمم ریغ  

  :قصد او مختل است  دارد ن ی راتوان درک اعمال حقوقمفهوم.  

 زیمم ریغ ریصغ( 2    مجنون ( ۱ :موارد  

 زیمم  

 او مختل است یرضا ← را دارد انیتوان سنجش سود و ز :مفهوم. 

 زیمم( صغیر 2    دیسف( ۱ :موارد  

 پس از رسیدن به بلوغ یدر انعقاد اعمال حقوق ریصغ یآزاد .4

  ستاآزاد اصوالً  ←در امور غیر مالی  

  مگر  ←آزاد نیست  ←در امور مالی 

  اثبات شود  اورشد 

  برسد یسال تمام شمس ۱۸به سن 

 حجر و اهلیت میک یها تیضعو .5

 یزعدم تم تیوضع  

  مجنون 

 زیمم ریغ ریصغ  

 زیتم تیوضع  

 دیسف  

 زیمم ریصغ  

 دیبالغ و رشـ شخص عاقل  ←رشد  تیوضع  
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 لیتادامه اه

 و حجرقلمر .6

 یاعمال حقوق  

 یامور اخبار  

 اداره اموال 

 

 .شودمیء که توسط محجور انشا یاعمال حقوق

 باطل و بالاثر  مطلقاً ← زیرممیغ جورمح .1

 محجور ممیز .2

  هیسف .1

 حیصح ← یرمالیغ  

 یمال  

 مغیر ممیز .2

 

 

 

 

 

 

  میق ای یبا اذن ول شهیپ ایبه کار اشتغال  .3

 است  زیمختص محجوران مم .1

  شودمیپیشه  ایشامل لوازم کار  .2

  حیصرتشود مگر در صورت میحاصل از کار ن مال اداره شامل .3

 

در قبول وکالت به او  هیعل یدادن وکالت به مول باهم نافذ است زیرا ولی  یاز طرف ول ریوکالت صغ ❖

  .دهدمی ذنا

 .دارد یفرینافذ است و مجازات کریغ یبدون اذن ول زیمم ریصغانعقاد قرارداد کار با  ❖

 باشد. مجنون نفع به معاملهکه لو اینوت باطل اس معامله در حالت جنون مطلقاً ❖

 رایشود زمین یاصل صحت جار لهمعام حیندر  یوراافاقه مجنون اد ایجنون  بر دتردی صورت در ❖

نباشد در واقع در  رزمح یبه طور اجمال یکه فقدان شرط حت شودیم یجار یکه اصل صحت زمان

 .در صورت اذن ولی یا قیم صحیح است .1

 .در صورت اجازه ولی یا قیم صحیح است .2

 .در صورت رد ولی یا قیم باطل است .3

اگر معوض باشد )یا رایگان باشد با  .1

 غیرنافذ ←شرط عوض( 

 اگر صرفاً مضر باشد: .2

 : باطلقاعدتاً

استثناء: در موارد کم اهمیت با اذن 

 ولی یا قیم صحیح است.

 صحیح است ←اگر صرفاً نافع باشد  .3
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و خالف آن محتاج به اثبات است  باشدیبر وقوع معامله در حال جنون و بطالن آن م صلا رضف نیا

تاب مقاومت در برابر آن  اصلجنون خود اماره جنون است که ه ب یمبن گاهدادصدور حکم  نیهمچن

 .وجود ندارد

 مربوط به محجوران  یمال ریغ یعمال حقوقا

 هیسف .1

 نکاح  .1

 است  حینکاح صح 

 فذ استرنایمهر غ  

 است  حیصح ← طالق .2

 مجنون  .2

 است  حینکاح و طالق توسط شخص مجنون در حال افاقه صح ← یواراد .1

 میدائ .2

  نکاح 

 دارد  یآزاد یول ←داشته باشد  یاگر ول 

 دادستان  دییتا+ پزشک  صیشخت ← داشته باشد میاگر ق 

  طالق 

 دارد  یآزاد یول ←داشته باشد  یاگر ول 

 دادگاه  بیتصو+ دادستان  شنهادیپ ← داشته باشد میاگر ق 

 نکاح کودک و نوجوان  .3

  یسال شمس ۱5 ریو پسر ز یسال شمس ۱3 ریدختر ز .1

 دادگاه  صیمصلحت به تشخ تیرعا + یاذن ول ←داشته باشد  یاگر ول 

 ممنوع و باطل  ←نداشته باشد  یول اگر 

  .نکاح دارداصوالً خود نوجوان آزادی  ← یسال شمس ۱5 یو پسر باال یسال شمس ۱3 یدختر باال .2

  ریطالق صغ .4

  یسال قمر ۱5 ریزوج ز .1

 ممنوع و باطل  ←زوج  میق ای یاز طرف زوج و ول 

  شودمی رفتهیطالق پذ یتقاضا ←از طرف زوجه بالغ. 

 .استشخص زوج  اریطالق اصوالً در اخت ←ی سال قمر ۱5 یزوج باال .2
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صلح ـ قبول هبه ـ اع فحق انتـ قبول وقف ـ عوض  بدون یکجانبهی تعهدات تمسکات بالعوض: ❖

 .باشدمیصرفاً نافع  یاعمال حقوق قیاز مصادمباحات  تزایبالعوض و ح

 خاص  یول

      قهری یول .1

 پدر 

 جد پدری 

 وصی منصوب از جانب آنها .2

 ق ح خ 45ق.ام م ۷9م  میتوسط ق ی علیهغبطه و مصلحت مول تیرعا .1

 در تمام موارد و توسط تمام اشخاص میو الزا یمطلق ضرور ← یحکم کل 

 لزوم  ←ق.ام  9م.حسب مورد + ضمان آور بودن  قداماتبطالن اعمال و ا ←آن  یضمانت اجرا

 و ضمانت اجرای اقدام سودآورانه ی قیم نسبت به وجوه زاید به احتیاج محجور

 

  ق ام ۱00 ۱00ـ  92ـ  ۷5ـ  ۷4 : ممختلف طیدر شرا میاقدامات ق یبررس .2

 ق . م ۱23۸ـ  ۱235ـ  ۶3۱ـ  ۶۸0ـ  3۱5م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند مگر ولی قهری مداخله نمی در کاردادگاه اصوالً  ←شود. ولی قانونی نیز گفته می ←

 در صورت عدم رعایت مصلحت و غبطه صغیر یا مولی علیه
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 یقانون اراتیو اخت طیه و در حدود و شراغبط تیبه شرط رعا

 

ابالغ حکم   نصب

 قیومیت

ابالغ حکم   عزل 

عزل / زوال یا 

 خاتمه قیومیت

 

 

 
 

 غیرنافذ ←قبل از نصب اقدامات  .1

  تیومیو قبل از ابالغ حکم ق نصببعد از  میقاقدامات  .2

 است  میبر درست بودن معامالت و اعمال ق صلا 

  نافذ است 

 طیدرحدود و شرا هیعل یمول ایغبطه و مصلحت محجور  تیدارد به شرط رعا صالحیت عام میق 

  یقانون

 نافذ است  ←عزل و قبل از  تیومیپس از ابالغ حکم ق میاقدامات ق .3

 نافذ است  ←عزل حکم  غقبل از ابال عزل بعد از  میاقدامات ق .4

 .نافذ است ریغ ←بعد از ابالغ حکم عزل  میاقدامات ق .5
 

به  لیتبد میق تینسبت به اموال محجور مسئول میق طیو تفر یو تعد ریدر صورت تقص ← میق تیمسئول

در  ← مید بودن قددر صورت متع ← میشناسمیو او را در حکم غاصب  شودیمطلق م تیمسئول کی

 میق یحفاظتمحجور اقدامات  نسبت به کل خسارت در برابر یتضامن تیمسئول ← طیو تفر یصورت تعد

 خق.ح 44ق.ام م  33۱ـ  30۱ـ  24۱ـ  9۱ـ  90ـ  ۸4ـ  ۸0: م هیعل ینسبت به اموال مول

 
 

 مصلحت و غبطه تیدر صورت رعا یامانید  / نیدر حکم ام ← تیومیو قبل از ابالغ حکم ق نصببعد از  .1

 نییتعق.م  ۱235عام در  تصالحی ی او بر اساسکه برا یقانون طیو شرا اراتیو در حدود اخت هیعل یمول ی

 .شده است

 مورد  سبآور است ح تیصورت گرفته باشد مسئولمیهر گونه اقدا ←قبل از نصب  .2

 مسئولیت حسب

 مورد

 در حکم امین / ید امانی
 امانت شرعی/

 قانونی

۱ 

 غیرنافد

2 

 نافد

4 

 نافد

5 

 غیرنافد

3 

 نافد
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به  یفور دیو با شودیم لیتحل یو قانون یبر اساس امانت شرع میق تیمسئول ← تیومیبعد از زوال ق .3

مطلق  تیاست و مسئول یمانض زین او اال یدو  دیکه حق اداره اموال را دارد اقدام نما یصرف دادن به کست

 .شودیم جادیا شیبرا
 

 قیم یاقدامات حفاظت

  ق اح ۸4( م با اطالع دادستان)در محل امن  یمتیق اءیاسناد و اش ینگهدار .1

اقدام سود آورانه نسبت به ق ا ح /  90و  ۸4م محجور در بانک  اجیزائد به احت یوجوه نقد یسپرده گذار .2

  هیدتا ریخسارت تاخضمانت بر:  ←ماه  ۶مهلت:  ←ها  آن

 ق اح ۸0م  ←ی شدن عیفروش اموال ضا .3

 نهیهز+ ن هستند او محجور ریبه صغاموالی که دستگاه های اجرائی ملزم به تسلیم یا تملیک  کتمل ای میتسل .4

  ق خ ۸0م  کرد آن ها درصد در مخارج متعارف

 روز پس از فوت مورث محجور  ۱0 :مهلت ← جورحمترکه مورث درخواست مهر و موم  .5

 از جانب محجور به طور مطلق  والیتقبول ترکه  تیممنوع .6

 ق ا ح  30۱ممحجور  ثترکه وار میدرخواست تقس .7

 ق ا ح 33۱م محجور یاداره ترکه متوف .8

 

  هیعل ینسبت به اموال مول میق یحسابداراقدامات 

بایگانی + درج  ←درج صورت دارایی و موارد غیرمهم  ←)موارد مهم  ییارائه دارا ← تیومیق یابتدا .1

  )دادستان محل سکونت مولی علیه( دادستان هیعل یمولاوراق در صورت دارایی(

 :ضمانت اجرا

 ًمطلق  تیمسئول ← عامدا 

 عزلمطلق  تیمسئول ← تنیبا سو +  

 

 عزل اجرا: ضمانت ←( ماهه کیمهلت )ساالنه به دادستان  یارائه صورتحساب تصد ← تیومیق نیح .2

 ایسابق  هیعل یبه مول یتصد)صورتحساب نهایی( ارائه صورت حساب زمان  ← تیومیخاتمه ق ایزوال  .3

 ور حججور به ورثه محم فوت در صورت ای حجرخود محجور بعد از رفع  ای یبعد میق

 

 ق.م ۱245ـ  ۱244ـ  ۱239ـ  ۱23۶ ← یاقدامات حسابرس
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  حجورفروش اموال م

 ل نقواموال م .1

 یشدن عیفروش اموال صنا ←است میالزا  

 (محجور صلحتآن بر اساس م لیمورد تبد )و حسب اجیفروش اموال زائد به احت ←است  یاریاخت 

 بودن  فذنا ریغ ←ضمانت اجرا  ←مشروط به اجازه دادستان  ← رمنقولیاموال غ .2

 هیعل یمول اجیبه احت دیبحث اموال زا                 

 ق ا ح 83ـ  81ـ  80م 

 .باشدیم یاموال نچنی فروش به الزام     

  :خود اقدام کند هیعل یمولنقول تواند نسبت به اموال ممیدر قیم شده که  تعیین دو حالت ❖

ها اقدام  نسبت به آن دیهستند که فوراً با یاموال نبنابرای ←ی شدن عیاضهستند که  یاموال :حالت اول

اموال باعث  نیرفتن ا نینرود و از ب نیها از ب آن یاصل تینرود ماه نیشود تا از ب یریگ میشود و تصم

  .خودشان را از دست بدهند تمیکه ق شودیم

  معامالتاقدامات و 

 ممنوعه  .1

  معامله با خود 

 هیعل یانتقال مال خود به مول  

 خود به  هیعل یانتقال مال مول 

 

  هیوقف اموال عل / تیوص هبه / .2

 تصرف در پول محجور به نفع خود  .3

  حق.ا. 93م 

 هیدات ریخسارت تاخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبه غیرمعوضجور مثالً حنافع متماماً معامالت  ←
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 مشروط به اذن دادستان  قیماقدامات 

  رمنقولیفروش اموال غ .1

 منقول  ریاموال غ دنرهن دا .2

  نیآخر نیمعامله د .3

 ت مالئ ←نظر دادستان  کمال  ← شودمیخود  هیعل یمولمدیون  میآن ق یجهیکه در نت یامعامله

 .قیم است

  نافذ استریغ ←ضمانت اجرا.  

 .اً استقراض کندمسر تواندیم شیخو فوری موارد در ← گرفتن( )وام تقراضاس .4

  هیعل یمربوط به مول ← یصلح دعاو .5

 

 اقدامات و معامالت 

 در آن دارد میکه محجور سه ←هر مال مشاع  میتقس ←به نظر دادگاه  ← طمشرو. 

  ۱3۶0سال  29و  59ق ا ح رای وحدت رویه  32۶و  3۱3م 

 

  میاز ق نیگرفتن تضم

 نصبهمزمان با  ← نیاخذ تضماز ز واموارد ج 

  

  در جریان قیومیت  ←ق.م  ۱0۱3+  ۱243م 

 

  تیوممیمخارج زمان ق

 اموال محجور  ← هیدمحل تا ←ق م(  ۱24۶ق ا ح ـ  95)م شود  هیدتا دیمخارج با هیکل .1

  قیمصاد .2

 میاجرت ق  

 میمحل اقامت ق ← نییتع کمال  

 هیعل یدرآمد مول زانیم ← نییمالک تع  

 تیومیاز ق میاشتغال ق زانینوع و شکل و م ← ق.م( ۱24۶)م  نییمالک تع  

 شوندمی نییحفظ اموال تع یبرا رسداد ایکه توسط دادستان  یافراد ←افراد  ریاجرت سا. 

 ح(.ق.ا ۸23)نفقه داد الواجباشخاص  ایجور حدرمان م / بیترت / تشیمع نهیهز 

 ق.ا ح 95+  ۷۸م  ←هزینه های رسیدگی به امور محجور  ریسا 

 

 

  میقعزل   ←ضمانت اجرا  ←
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  میل قزوارد عم

 میالزا .1

 روز پس از ابالغ حکم نصب  3مهلت ظرف  ←خود به دادستان  یاعالم قبول ای تیومیعدم قبول ق 

 مانند هیعل یاموال مول ی امکان اداره ایو  اقتیل ایو  ییعدم توانا: 

  کهولت سن 

 ادیاعت  

 یماریب  

  (ستاندروز از مطالبه دا ۱0ظرف ) ← ساالنه یبه تصد صورتیعدم ارائه  

 یصدور حکم ورشکستگ  

 

 

 ل قیمزادامه موارد ع

 . الزامی1 ادامه

 تء نیهمراه با سو ییو ارائه صورت دارا مینقص در تنظ  

 به حبس  تیبه واسطه محکوم هیعل یمول یامور مال ی عدم امکان اداره 

  سلب صفت امانت  ایفقدان 

 خاص میجرا ⟸به واسطه ارتکاب  یقطع تیمحکوم:  

  سرقت 

 در امانت  انتیخ 

 یکالهبردار  

  اختالس 

  هتک ناموس 

 عفت  اتیمفا ق 

 ه اطفال یعل میجرا 

 تقلب  ای ریبه تقص یورشکستگ 

 ق.م ۱25۱+  ۱252م  میشوهر کردن ق ←ی اریاخت .2
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  میال قنعزا

  میجنون ق .1

  (فقدان رشد) میسفاهت ق .2

  میارتداد ق .3

 

 

  تیوممیق قیتعل

  (هیو موال عل میق نیب یحقوق یدعاو ا)ی میقرار گرفتن ق ییقضا بیتحت تعق

 هیعل یدر امور مربوط به مول  

 هیعل یمول شخص هیعل میجرا. 
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 مال  اتیکل

  یمال حق .1

  یخارج نیع کیحق بر  ینی:ع

 دهد میرا به صاحب حق  نیاز ع یاست و حق بهره بردار یگریمستقل از هر امر د ی:اصل 

 نعی تیمالک  

 منفعت  تیمالک 

  حق انتفاع 

  حق ارتفاق 

  شفعهحق 

 حق تحجیر 

 ی:بعت  

 شودمی لیهم زا یتبع ینیحق عزایل شود  نیاگر د  

 خود را ندهد  نید ونیقابل استفاده است که مد یفقط وقت 

 منافع مال ندارد بهی حق الًواص مرتهن. 

  ی(تعهد مال)را از او بخواهد  یامر تواندمیدارد و  یگریدبه شخص یک که  یحقی: نید              

  انجام فعل 

 یماد  

 یحقوق  

 از انجام فعل  یخوددار 

 یماد  

 یحقوق  

  مال (میتسل)دادن 

  یفکر               

 یصنعت تیمالک  

 یهنرـ  یادب تیمالک 
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 مال یاتکلادامه 

  ینیو د ینیع ی حقتفاوت ها .2

 ینید 

  شخص  کیحق بر 

 یعنصر سه  

 میمستق ریغ  

  نامحدود شمار اسباب و 

  تیتبعفاقد حق  

  فاقد حق تقدم 

 توان از متعهد خواست میآن را فقط  یاجرا 

 ی:نیع 

 یمادبه یک شی  حق  

 دو عنصری  

 میمستق  

  اسباب و شمار محدود 

 ناددر برابر هم قابل است  

 یتمتضمن حق تبع  

 دهد.میحق یک امتیاز است که قانون به شخص نسبت به امری  ←حق  .3

 توثیققابل ـ  فیقابل توقـ قابل اسقاط ـ قابل انتقال ـ به پول  میقابل تقد ← یمال  

 رقابلیغـ  فیتوق رقابلیغـ  قابل اسقاط ریغ ـ قابل انتقال ریغـ به پول  میقابل تقد ریغ ← یمال ریغ 

 .قیتوث

 طلقم یخصوصو عموم : رابطه مال و ملک .4

 مال است  یهر ملک 

 ات حمبا ← ستیملک ن یمال ره 

 مال  یخاص قیمصاد .5

  مال اندک 

 دارد یارزش مال 

  ندارد یارزش مبادالت  

 ندهیمال آ  

 امور  یعیطب ریبنابه س 

 یبنا به تعهد قرارداد  
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 ادامه کلیات اموال

 مال  یها یژگیو .6

 عقالیی( ی )منفعتمعنو ای مادی دهفای  

 افتنیاختصاص  تیقابل  

 یارزش مبادالت  

  ًیمطلق و نوع ←اصوال 

 یو شخص ینسب ←ء استثنا  

 (منفعت مشروع) یحقوقنظام تیحما 

  ییدارا .7

  دپونظرف دارا شدن اموال  ←مفهوم 

 است  یمال فیمختص حقوق و تکال 

  وابسته به شخص است 

 دارد  ییفقط شخص دارا 

  دارد  ییاً دارامحتهر شخص 

  دارد  ییدارا کیفقط هر شخص 

 به شخص  ییدارا یوابستگ جینتا 

 

 ون استدی میاموال شخص وثیقه عمو 

 

مقتضای ذات عقد و باعث بطالن آن است. زیرا  خالفدر عقود عینی شرط عدم تسلیم مورد معامله  ❖

 مقتضی است. ققتحقق معامله مستلزم تح
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 اموال  ماتیتقس

 اقسام منقول  .1

 میحک 

 دیونو  یتعهدات قرارداد 

 منقول  ریبر غ لوانجام فعل و ▪

 منقول  ریبر غ ولو ترک فعل ▪

 صلح  من ـ عوضثـ اجاره بها  ▪

  الشرکه بانامسهمسهام و 

  یفکرحقوق  

 یذات  

 لیاتومب ـ اسب ـ کتاب ←قابل حرکت  یماد یایاش  

 چک در وجه حامل ـ اسکناس  ←حامل  وجه اسناد در 

 منقول ریاقسام غ .2

 صرفاً از حیث  افتهیاختصاص  صرفاً به امر کشاورزیکه توسط مالک  یمنقولاموال  ←میحک(

 صالحیت محاکم و توقیف اموال(

 منقول  تواندمی )ذاتاً درخت به ـ متصل وهیمـ لوله آب ـ ساختمان ـ  تدرخ ←ل انسان ماثر ع در

  (فروخته شود منقول است نیاز زم یجداساز یاگر برا ننابرایباشد ب

 یحقوق و دعاو ← تبعی  

 نیزم ←ی ذات  

  یمنقول تبع ریغ .3

 منقول  ریمتبلور در غ ینیحقوق ع 

 منقول است ریمال غ ماًیکه موضوع آن مستق یتعهدات 

 منقول  ریغ تملیک تعهد 

 رمنقولیغ سلیمتعهد ت  

 منقول  ریم غالراجع به همه اق یدعاو هیکل 

  منقول  ریت وارده به اموال غاو خسارالمثل اجرت 

 شودمیحاصل  نیع کیکه به مرور از  یمنفعت ارزش مال .4

 وانیچاق شدن ح :شودمی بلوردر خودمان مت ل:متص  

 صلمنف 

 سکونت در خانه  :شودیجدا م نیاز ع اعتباری به طور 

  شود.میمستقل از عین اصلی جدا  نعی کیبه صورت 

 )حاصل(: سنگ معدن  کاهدیم یاصل ینز عا▪

 درخت یوه)ثمره( م کاهدینم یاصل یناز ع▪
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  ادامه تقسیمات اموال

 مستقل  محسوسو  یخارج مادیوجود  نیع .5

  معین 

 مفروز 

 مشاع 

 

 فی الزمه( یکل) یکل 

 )کلی در معین )در حکم معین 

 

 اموال  .6

 است  عیو شا ادیز اًآن نوع قیمصاد ی:مثل 

 :آن منحصر به فرد است صداق هر م قیمی 

 مورد معامله  .7

 نیمع نیع  

 نیمع نیفقط ع ←مییق  

 یمثل  

  نیمع نیع ▪

  لیک ▪

  نیدر مع یکل ▪

 یلثلزوماً م ←ی کل  

 یلثلزوماً م ← نیدر مع یکل  

 حق شرکا در شرکت  .8

 یتجار  

 یمدن  

 منقول  ←ول باشد نقاگر مال مشاع م 

 منقول  ریغ ←منقول باشد  ریاگر مال مشاع غ 

 اموال  .9

  ردیگمیو اجاره قرار نـ  هیعارـ وقف  ـموضوع حبس  ←شدنی مصرف. 

  ردیگمیقرار  ارهو اج هیعارـ وقف  موضوع حبس ـ ←بقاء قابل. 

 

 

 حق عینی ←

 

 حق عینی ←
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 ادامه تقسیمات اموال

 مربوط به الزامات خارج از قرارداددیون  .10

 اتالف، تسبیبغصب ،استیفاء از مال غیر ،  

  منقول ←اگر منقول باشد 

  غیرمنقول ←منقول باشد مال غیراگر 

  منقول ←اداره مال غیر ـ استیفاء از عمل غیر ـ ایفای ناروا 

 

 

 اموال  ماتیتقس

 خاص ندارند مالککه  یاموال .1

 ستین یقابل تملک خصوص ی:مشترکات عموم  

 ستین ییمالک آن قابل شناسا یمالک دارد ول: مجهول المالک. 

 مالک ندارد و قابل تملک است: اتحمبا. 

 دولت  اریاموال در اخت .2

 اشخاص  ریسا هیشب تیحق مالک ←دولت  یاموال اختصاص 

 دولت است اریدر اخت یو منافع ملمیبه عنوان مصالح عمومیمشترکات عمو 

 فیتوق رقابلیقابل انتقال و غ ریغ  

 ها پارک ای هاابانیممکن است اشخاص از آن حق انتفاع داشته باشند مثل خ 

 رودخانهجدا کردن نهر جدید از  .3

 اگر آب در حد نیاز شرکای کنونی باشد ممنوع است 

 اگر آب فراتر از نیاز شرکای کنونی باشد مجاز است 

 نصب شرکا در نهر مشترک .4

  به میزان هزینه و عمل ←اگر هزینه ها و عمل هر یک از شرکا را بدانیم 

  تساوی ←اگر میزان هزینه ها و عمل شرکا را ندانیم 
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 ادامه تقسیمات اموال

 اموال  .5

 اصوالً همه اموال قابل انتقال هستند   ←ریانتقال پذ 

 قابل انتقال  ریغ 

 حکم قانون  هب 

 موقوفه  نیع ▪

 میمشترکات عمو ▪

  یحق شفعه به طور اراد ▪

 از ملک  یجدا قحق ارتفا ▪

 از طلب  ییجدا قهیحق وث ▪

 یبنا به توافق قرارداد  

 ینیاسقاط حق ع ←اعراض  .6

 اع استایق 

 است باطل مهجوران اعراض  

 دهدیات قرار محمال را در زمره مبا تمالکی از اعتراض  

 آب بردن از نهر مشترک  تیوضع .7

 برندمیباشد همزمان آب  یکاف یاستفاده همزمان همگ یاگر آب برا 

 نباشند  یاستفاده همزمان کاف یاگر آب برا 

 شده است  ایکه زودتر اح ستا ینیمشخص باشد تقدم با زم هانیزم یایاح خیاگر تار 

 ها مشخص نباشد  نیزم یایاح خیاگر تار 

 باالدست است نیباشند تقدم با زم دستنییپادر باالدست و  هانیزم 

 شودیبا قرعه مشخص م فیهم باشند تکل یروبرو هانیزم  

 با رکن مادیاع همراه ایق: اتحتملک مبا .8

 مباحاتحیازت  ← یرکن ماد 

 تصرف و وضع ید 

 مهیا کردن وسایل تصرف و استیالء 

 آباد کردن زمین 

 قصد تملک  ← یرکن معنو 

 تملک مباحات توسط محجوران 

  صحیح ←ممیز 

  باطل ←غیرممیز 
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 و احکام آن تیمالک

 تصرف  اداره .1

 اعمال حقسلطه و اقتدار به مال در مقام : مفهوم تصرف 

 تیتصرف جهت داللت بر مالک طیشرا 

  مشروع 

 تیبه عنوان مالک  

 

 یقلمرو ادار  

 شامل ینیاصوالً همه حقوق ع:  

  تیمالک ▪

 حق ارتفاق  ▪

 میعمو تیمالک ▪

  ًاستثنائا 

  یستن تیوقف لیدل تیتصرف به عنوان وقف ▪

 ستین تیتول لیدل تیعنوان تولبه تصرف  ▪

  تیمالک اوصاف .2

 طیاصل تسل :مطلق  

 حق استعمال 

 حق استثمار 

 حق اخراج از مالکیت 

 :انحصاری 

  استثناء 

  ۱0تا  40اصل  ▪

 ق.م ۱32م  ▪

 استثنائات اصل انحصاری مالکیت 

  حق شفعه ←به حکم قانون باشد 

  ملک دیگردر  متروایجاد خط مانند شهرداری برای  ←برای حفظ منافع مالی 

 میدائ 

 

 استتثناء: 

 

 هر دو مفروض است ←

 

 تلف مال

 اعراض

 ملی سازی

 مالکیت زمانی
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 و احکام آن یتادامه مالک

 بر  یتبع تیمالک .3

 تعدات 

 طبیعی 

 مصنوعی 

  چشمه ـ درخت زراعت ـ قرار ـ فضا  ←متعلقات 

 خاص قیمصاد .4

 واناتیح نتایج 

 بایع و متعلق به  مبیع نیستحیوان ماده حاملی فروخته شود. حمل اصوالً از توابع  رابتدا اگ

 .حیوان است نه مشتری مگر خالف آن تصریح شود یا عرف به خالف آن باشد

  ماده  وانیحمتعلق به مالک 

  درخت و زراعت 

 ًاست نیمتعلق به مالک زم اصوال 

 به است ح ایمتعلق به مالک اصله  حاصل شده باشد ریغاصله یا حبه اگر از  ثناءاست 

 تصرفات مالک  .5

  ستندارد مجاز ا ریغ یبراضرری اگر  

  تصرف متعارف چه 

 متعارف  ریچه تصرف غ 

 صرف ت بقس ای یدولتبا مجوز  یمضر است حت ریغ یاگر برا 

 خود باشد مجاز است  ازرفع ضرر  ایرفع حاجت  یاگر به قدر متعارف و برا 

  رفع ضرر از خود نباشد ممنوع و موجب  ایرفع حاجت  یبرا ایاگر به قدر متعارف

 .است یمدن تیمسئول

 منفعت تیبودن در مالکمیدائ .6

 به طور موقت برقرار شده باشد نکهیپابرجاست مگر ا طلب یاصوالً تا بقا قهیوث حق.  

  موقت است یقحتحجیر حق.  

 است میوقف دائموبد و  حبس. 

  انتفاع اکثراً موقت استحق.  

 موقت برقرار کند یمدت یرا برا مالک آن رامگر است میحق ارتفاق اصوالً دائ. 

 است یحق شفعه فور. 
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 و احکام  تیمالک

  اشاعه .1

 واحد  ین متعدد درشیاجتماع حقوق واکسی: عاد 

 در مال مشاع  کیتصرف هر شر 

  حیصح ←در سهم خود  یتصرف حقوق ▪

 ممنوع و فعال آور  ← یتصرف ماد ▪

 ا ه تملک آپارتمان دورممگر در  ءبا اتفاق آرا ع ←اداره مال مشا 

 گریمال د کیبر  یاختصاص تیمال به تبع مالک کیدر  هشاع ی:قهر  

 مشترک وارید 

 

  مشاعات ساختمان 

 

 و مجرای مشترک ممر 

 

 

 اماره تصرف  دله درعارض ات .2

 تصرف سابق و  یتعارض تصرف کنون 

 تصرف کنونی مقدم است 

 تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابق 

 قانون مدنی 

 سابق مقدم است تیسابق با اقرار ثابت شود مالک تیمالک اگر .1

 مقدم است  یادله اثبات شود تصرف کنون ریسابق با سا تیاگر مالک .2

  تجلیلی 

 اصوالً مالکیت سابق با هر دلیلی ثابت شود بر تصرف کنونی مقدم است. ▪

 .مقدم است یتصرف کنون تیاستثنائاً در مورد اموال کم اهم ▪

 

 سابقوقفیت  و یتعارض تصرف کنون 

 وقفیت سابق مقدم است 

  به عنوان وقفیت با مالکیت سابق یتصرف کنونتعارض 

 مالکیت سابق مقدم است 

 تعارض تصرف کنونی و سند مالکیت 

 سند مالکیت سابق مقدم است 

  .مجاز است کیتصرف متعارف هر شر. ۱

مال  تیوضع رییکه منجر به وضع تغ یتصرف امغمور یتصرف . 2

  .مشاع شود ممنوع است
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 ادامه مالکیت و احکام

  مشترک وارید .3

 ممنوع است اعم از واریشکل د رتغیی و تصرفات:  

 از کردن در ب 

  باز کردن پنجره 

 واریبلند کردن د  

 واریکوتاه کردن د  

 ریگذاشتن سرت  

 است  فبر عهده هر دو طر هانهیهز 

 ستدو طرف ا نیمقرر ب طیاداره تابع شرا  

 تصرفات متعارف در طرف خود مجاز است 

 ممکن نباشد یگرید وهیه شب ضرر مگر دفع ستیممکن ن اصوالً ریاجبار به تعم. 

 

  .رودمی نیب از نعیبه  مالکیت مال از استفاده ـ عدم مال ـ وقف مال انتقال صورت اما در ❖

طور موقت برقرار شده باشد به  که نیمگر ا برجاستطلب پا یاقاصوالً تا ب قهیحق وث منفعت: تیمالک ❖

 ود بمو بسگر در حمموقت است  اکثراًحق انتفاع  ست وا یموقت است و حق شفعه فورتحجیر و حق 

و بس موبد موقت برقرار کند و فقط ح یمدت یاست مگر مالکان آن را برامیدائ اصوالً قارتفا حقوقف 

 .است میوقف دائ
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 بر ریذاشتن سر تگ

 .در آن بدهد یرییتغهر تواند میمالک   ←خود یاختصاص وارید .1

 دیوار مشترک یا دیوار اختصاصی همسایه .2

 باشد ارتفاق حق  یاگر مبتن 

 حق ارتفاق صریح 

 

 یا          

 

 .سر تیر از قدیم بر دیوار باشد 

 

 باشد اذن بر  یاگر مبتن 

 ستیقابل رجوع ن ذنموارد ا ریبر خالف سا ذنا نیاصوال ا کی. 

  .ملزم کند ریرا به برداشتن سرت ریتواند صاحب سرتمین هیهمسا ▪

 .اذن مجدد الزم است ریگذاشتن سرت یراشود ب برداشته بنا یدر اثر خراب ریاگر سر ت ▪

 ۱32ماده  رجوع است مگر با مانعاذن قابل  ⇐محض داده باشد صراحتاً اذن  هیاستثنا اگر همسا 

 ق.م برخورد کند.

 

  ونیقبل دتشخص جهت  ییتوانا ← هذم ❖

  ستیاست و تابع به شخص ن یکه موضوع آن کل یتعهد ← نید ❖

 که قائم به شخص است یشخص جهت به عهده گرفتن تعهدات ییتوانا ←عهده  ❖

  :نعی تیمالک وصافا

الضرر قاعده  اب طیتعارض قاعده تسل یدر صورتق.م(  ۱32و م  ۱0ق  40)اصل استثنا  طیتسل لاص)مطلق  -1

 زیضرر از خود باشد جادفع  ایرفع حاجت  یمتعارف و برا رقد که به یتصرفات یعنیالضرر مقدم است 

  .است

مالک که حفظ منافع  یو برا هفعحق ش ← به حکم قانون :استثنائات ،است میبودن اصوالً دائ یانحصار -2

سلب  یعنی .کندخسارت عادله پرداخت  ایجاد شده باید یگرید کلم کیخط مترو در  جادیا یبرا شهرداری

باشد ثالثاً خسارت  یحفظ منافع مل یبرا اًیاست که اوالً قانون اجازه داده باشد ثان زیجا یدر صورت تیمالک

  .پرداخت شود هعادل

 نیبز ا تیمالک  ( تلف مال4 یزمان تیمالک( 3    یساز ملی( 2    اعراض( ۱ء: است استثنا میحق دائ -3

 .رودمین

 

 :بماند یبه حال خود باق دیبا •

 آن را عوض کند  یتواند جاسرتیر نمیصاحب  .1

ملزم  ریرا به برداشتن سر ت ریصاحب سر ت تواندینم هیهمسا .2

  .کند

 اگر در اثر خرابی بنا برداشته شود: •

 .بگذارد ریسرت اًتواند مجددمی ریصاحب سرت
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 تفاعحق ان

 و وقف  وبدتفاوت حبس م .1

  حبس موبد 

  ماندمیمالکیت باقی. 

 مال قابل انتقال است. 

 رسدمیراث او و این مال به مالک تفعادر صورت انقراض من. 

 وقف 

  ابدییتعلق م ی موقوفهبه شخص حقوقمالکیت  

 است نتقالقابل ا ریغ موقوفه نیع.  

  شودمی میعمو بریات منافع صرف مهیعل قوفمو انقراضدر صورت. 

 حق انتفاع  جادیاسباب ا .2

 یاصل  

  حبسعقد  

  عقد وقف 

 احات مباز  تفاعان 

 یفرع  

  شرط ضمن عقد 

 تیوص  

  صلح 

 میانتفاع از مشترکات عمو 

 اوصاف عقد حبس  .3

 شود می ینیحق ع جادیباعث ا چون استمییتکل 

 ًالزم است اما  اصوال 

  اقاله 

 اریشرط خ  

  نیطرفممکن است بنا به اراده  

  معوض 

 گانیرا  

 بی شرط عوض ▪

 با شرط عوض ▪

 

 در آن ممکن است 

 

 باشد.
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 ادامه حق انتفاع

 مشهور دگاهیدحبس مطلق طبق ظاهر ق.م و اوصاف  .4

 حق انتفاع است  جادباعث ای 

  از طرف مالک قابل رجوع است 

 شودیم لیبا فوت مالک زا  

 ستیو قابل رجوع ن زیجا تفعاز طرف من  

  شودمین لیمنتفع زا ایجر مالک حبا فوت منتفع و. 

 از عقد حبس  یحق انتفاع ناش مساقا .5

  به اعتبار مدت 

 رقبی :نیبا مدت مع 

  یعمر :شخص ثالث ای نیاز طرف یکیبه مدت عمر  

 از حبس مطلق  یناش :بدون مدت 

 وبداز حبس م یناش ی:دائم 

  به اعتبار نوع انتفاع 

 باشد ریآن سکونت در منزل غ موضوعکه  یحق انتفاع یسکن. 

 حق انتفاع 

  بساحکام قبض در عقد ح .1

 است  (قبض قابل رجوع)و عقد تا قبل  ستینمیالزا نیطرف یقبض برا .1

  ستیشرط ن عرضی یو توال تیدر قبض فور .2

 باشند  تیاهل یدر زمان قبض موجود و دارا دیاصوالً با نیطرف .3

  بطالن  ←مالک قبل از قبض  حجر ایفوت 

  فوت منتفع قبل از قبض 

 بطالن  ← اگر حق انتفاع قائم به شخص باشد ▪

  کندمیقبض  یبعد طبقه ←باشد منتفعان طبقات مختلف  یبرا تفاعاگر حق ان ▪

 منتفع قبل از قبض  رحج 

 بطالن  ← باشداگر عقد معوض  ▪

  .کندمیمحجور قبض  میق ←باشد  گانیاگر عقد را ▪

  .ستین دیبه قبض جد یازیدر قبض باشد اصوالً ن شیشاپیاگر مال پ .4

  .وستا میق ای ولی اگر منتفع محجور باشد قبض با .5

  .باشدانتفاع مشاع اگر مال موضوع .7

 است  یحصح یکو قبول حبس نسبت به سهم مالک بدون اذن شر یجادا ▪

 .شودینم یلباشد وگرنه عقد تشک یکبه اذن شر یدقبض با ▪

 .ردیقبض ممکن است به وکالت صورت بگ .6
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 ادامه حق انتفاع

  حبسصحت عقد  طیشرا .2

 و رضا  قصد 

 نیطرف  

 دوم به عم یحق انتفاع برا جادیا یعقد موجود باشند وگرنه عقد باطل است ول نیح دیبا

 است  حیتبع موجود صح

 تیاهل 

  باطل  ← باشد زیمم ریمنتفع محجور غ ایاگر مالک 

 د باش زیاگر مالک محجور مم 

 باطل  ←باشد  گانیاگر عقد را ▪

 نافذ  ریغ ← باشداگر عقد معوض  ▪

 باشد  زیاگر مالک منتفع محجور مم 

  حیصح ←باشد  گانیاگر عقد را ▪

  رنافذیغ ← اگر عقد معوض باشد ▪

 جهت  تیمشروع 

  مورد معامله 

 اعم از نیع: 

  رمشمولیغ ایمشمول  ▪

 مشاع  ایمفروز  ▪

 داشته باشد  ییمشروع عقال مورد معامله دیبا 

 باشد  نیمع دیبا 

 داشته باشد  ظربقا در برابر استفاده مورد ن تیقابل 

  علم به مورد معامله 

 است  یکاف یلجماعلم اـــــ باشد  گانیاگر عقد را 

  الزم است  یلیعلم تفصـــــ اگر عقد معوض باشد 

  قبض مورد معامله 

  است  ینیاز عقود عحبس 
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 ق انتفاع ح

 آثار حبس  .1

 در مال  ینعی دو حق منتفع و اجتماع یحق انتفاع برا جادیا 

 یهانهیهز  

 عهده مالک  هب نیع ینگهدار ▪

 منتفعانتفاع بر عهده  ▪

 حق منتفع شود  تضییعکند که منجر به  یتواند در مال تصرفمیمالک ن 

  است  یمانامنتفع ید 

 ستیشود ضامن ن تلف ای ضییعاو ت طیو تفر یاگر مال بدون تعد 

 کند  فریطو ت یاگر تعد 

 رود می نیحق انتفاع از ب ▪

 است  یب و تلفشود و ضامن هرگونه عمیید او ضمانی  ▪

  گرددیاو باز م یامان دیبردارد  طیو تفر یاگر دست از تعد ▪

 کند طبق نظر مشهور ضامن است اتالفرا ل اگر ما 

 زوال حق انتفاع .2

 مدت  انیپا 

 نیمدت مع انیپا ← یبقر  

 که حق به مدت عمر او برقرار شده است یفوت شخص ←ی عمد. 

  در حبس مطلق 

 فوت مالک 

   رجوع منتفع 

  انحالل عقد در اثر 

 سخف  

  اقاله 

  منتفع است  اشرتمب دیکه حق به ق ییدر جا منتفعفوت 

 اعراض منتفع  

 تلف مال 

 ک شخص واحد یدر تفع جمع شدن دو عنوان مالک و من 

 

  حق انتفاع به مالک منتقل شود 

  مالک مال شود منتفع 

 مگر خالفش تراضی شود ←

 باشد 
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 ارتفاق حق 

 از ملک خود عفاتجهت کمال ان گریملک د کیمالک  ینیحق ع: فیتعر .1

 احکام حق ارتفاق .2

  نیبنابراتابع ملک است  .1

  شود منتقل ←ارتفاق  یاگر ملک دارا .1

 شود  میتقس ←ارتفاق  موضوع ملک اگر .2

 ستیاز ملک قابل انتقال ن یجدا .3

 قارتفا .2

 یاصل  

 است  گریارتفاق د کیتابع  ← یتبع 

  تدر حد ضرور ▪

 شود می لیزا یارتفاق تبع یدر صورت زوال ارتفاق اصل ▪

  نهیهز ← ینیحق عدو  یبرقرار ← قارتفا نتیجه ی .3

 ملک موضوع ارتفاق به عهده مالک ملک موضوع ارتفاق است  ینگهدار 

 از ارتفاق به عهده صاحب حق ارتفاق است  یبهره بردار 

 فاق تزوال حق ار .4

 فاق تاعراض صاحب حق ار 

 مدت  انیپا 

  انحالل قرارداد 

  فاق در اثر تعنوان مالک و صاحب ار دوجمع شدن 

 فاق تفاق به صاحب حق ارتملک موضوع ار قالانت ▪

 انتقال ملک صاحب حق ارتفاق به مالک ملک موضوع ارتفاق  ▪

 به مالک ملک موضوع ارتفاق  قانتقال خود حق ارتفا ▪

 امالک  میحر .3

 تیماه  

 میدر حکم ملک صاحب حر ی:طبق قانون مدن  

 ی قانونیفاق منفتحق ار ی:لیتحل  

 

 

  ببرد یگریاز ملک د ای تواند استفادهمیق صاحب حق ارتفا ←مثبت. 

 کنددر ملک خود ن یاست کار ظفارتفاق مو وضوعمالک ملک م ← یمنف. 

  .ماندیم یحق ارتفاق به حال خود باق ←

 

 میفات مضر به حال صاحب حرصررا از ت گرانید

  کندیم عمن

 

 . اقسام4
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 ادامه حق ارتفاق

 اسباب  .4

 فاق تحق ار 

 یقرارداد  

 یعیطب  

 یقانون  

 

 قابل رجوع است مگر  ←فاق مالک تاز ار یفاق ناشتاذن ار 

 التزامتوأم با  ذنا  

  ریگذاشتن سر تاذن  

 وجود داشته باشد  یمانع قانون 

 

 زمین مملوک ئاًمحل ایجاد حریم: اصوالً زمین موات، استثنا ❖

 وقف

 اقسام وقف .1

 عام 

 وقف به مصالح و جهات 

 وقف به اشخاص نامحصور 

 

 

  خاص 

 وقف بر اشخاص معین محصور 

 وقف به عنوانی که مصداق آن محصور است 

 موقوفه  یشخص حقوق ← نهاد وقف .2

 عقد وقف  .3

 شود میخارج  تلفو رهن و  وشفر تیاز قابل عین مال ین:حبس ع 

  شودمیخواهانه  ریمال صرف امور غ : منافعمنافعتسبیل  

 منافع موقوفه  ای نیع یتمالک .4

 قه در ف 

 ردیگیصورت مملک  کف فقط ← عام در وقف  

  است  همیمتعلق به موقوف عل ←در وقف خاص 

 موقوفه است یمتعلق به شخص حقوق ← رانیدر حقوق ا 

 قابل رجوع یرغ

 
 :انعقاد ⇐

 حاکم با قبول•

 قبض•

 یاصوالً با متول-

 اگر ممکن نشد با حاکم-

 همیقبول و قبض با طبقه اول موقوف عل 
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 ادامه وقف

 اوصاف وقف  .5

 یالحاق  

 یجمع  

 باشد  فظیاصوالً ل دیبا جابیا ولی ← نیست یفاتیتشر 

 گانیرا  

 ستیبه صورت معوض قابل انعقاد ن  

 است که شرط عوض در آن باطل است  یگانیتنها عقد را 

 است  مبطلو واقف باشد باطل  یبراموقوفه  مالاگر شرط عوض نسبت به  ▪

 باشد فقط شرط باطل است موقوف علیهم اگر شرط عوض به عهده  ▪

 ستیآن ممکن ن اددر مف رییتغ  

 مهیافزودن به موقوف عل  

 مهیکاستن از موقوف عل 

 مصرف موقوفه  رییتغ 

  ه آن باطل است لاقا ←الزم است 

 به  ازیاست و ن ینیعقد ع 

 جابیا 

   قبول 

  قبض 

 اریشرط خ  

 :است باطل عقد نظر مشهور  

 است  حیعقد به عنوان حبس صح :ترقدقی نظر 

  

 اگر شرط شده باشد یحت
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 صحت عقد وقف  طیشرا

 در آن بالمانع است  قیتعل ←قصد و رضا  .1

 معامله  نیطرف .2

  واقف 

 نافذ است  ریمنفعت باشد و گرنه غو  نیمالک ع دیبا 

 ورشکسته باشد  دینبا 

 هیموقوف عل  

 حیبر معدوم به تبع موجود صح فعقد موجود باشد اما وق نیدر ح دیدر وقف خاص با .1

 است 

 باشد  نیمعلوم و مع دیبا .2

 ذکر نشده باشد  هیعل قوفاگر مو ▪

 مردد باشد  هیاگر موقوف عل ▪

 خاص  ایاگر معلوم نشود وقف عام  ▪

 از واقف باشد  ریشخص غ دیبا .3

 باشد وقف باطل است  هیعل فاگر واقف موقو ▪

 باشد  همیاز موقوف عل یکف یاگر واق ▪

 شود فواق ونیصرف پرداخت د نافعاز م یاگر بخش ▪

 قبض شرط صحت آن است .3

  نیطرف تیاهل .4

  کامل داشته باشد وگرنه عقد باطل است  تیاهل دیبا ←واقف 

 هیموقوف عل 

 است  میق ای یاعتبار است و هر دو بر عهده ول یقبض او بقبول و  ← میزم ریمحجور غ .1

   زیمحجور مم .2

 قبول او معتبر است  ▪

 اوست میق ای یقبض با ول ▪

  

 وقف باطل است

 نسبت به سهم واقف باطل است.
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 ادامه شرایط صحت عقد وقف

 موقوفه  نیع .5

 اعم از  نیع 

  رمنقولیغ ایمنقول  

  مفروز  ایمشاع 

  باطل است  دین و منفعتوقف 

 قابل بقا در برابر استفاده باشد  دیبا 

 باشد  نییو قابل تع نیمع دیبا 

 ستا یبر آن کاف یعلم اجمال  

 قابل قبض باشد  دیبا 

 شود می زیشامل توابع و متعلقات وقف ن 

 وقف تیمشروع .6

  وقف بر مقاصد نامشروع باطل است 

 نافذ است  ریغ نیبه قصد فرار از دقف و 

 قبض در وقف  ختصاصیاحکام ا

 در وقف خواص  .1

 موثر است  او نسبت به سهم خود کیباشد قبض هر  نیمع قیر مصادب فاگر وق 

 شودمیباعث تحقق کل عقد  همینفر از موقوف عل کیعنوان خاص باشد قبض  رب فاگر وق. 

 قبل از قبض حجر   ایفوت  .2

 عقد باطل است  ←ف واق 

 همیموقوف عل  

  شودیم نیگزیجا بعدی طبقه ←انقراض  

 کندمیقبض  هیموقوف علقیم  ← حجر.  

 

 است  ریکه متعلق حق غ یوقف مال

 است  باشد وقف ریاگر مک غ .1

 است  باشد وقف ریغ رهناگر در  .2

 ماند می یفاق باقتاست و حق ار حیفاق داشته باشد وقف صحتمال حق ار در یگریاگر د .3

 .از مال باشد تفاعصاحب حق ان ایمالک منفعت  یگرید نیاگر د .4

  

 ستین حیوقت صح باشدمیاگر دائ  

 متعلق به موقوفه است  وقفآن پس از  یاست و اجاره بها حیصح وقفباشد  موقت اگر 
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 وقف  ینظام ادار

 دریگمینامه صورت ف مقرر در وق طیطبق شرا وقفاداره  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شودمیبراساس عرف عمل در صورت سکوت وقف نامه  .2

 

 وقف  تفایزوال و ان

  شودمیفسخ من وقف ←ال ح یتلف قهر .1

 ه قوففروش مو .2

 ۱ .از موقوفه ممکن نباشد  تفاعکه ان یبه نحو ← یخراب مهیب. 2 /مال  یخراب 

 باشد تذر عمران آن مع .1

 عمران حاضر نشود  یکه برا یکس .2

 3 .همیاختالف موقوف عل  

 ءدما کیم سفب  

 موقوفه  یخراب 

 

 موقوفه  نیمصرف عتعذر  .3

  شود میف قرب به غرض واقامنافع موقوفه صرف  ←در وقف عام 

  در وقف خاص 

 شودیم میعمو بریاتف باشد منافع صر همیاز انقراض نسل موقوف عل یاگر ناش  

 شود میغرض واقف به قرب اباشد منافع صرف  یمصرف خاص ذراز تع یاگر ناش 

 

 

 نییپس از حصول منافع و تع ←منافع  متقسی •

سهم  توانندمی همیاز موقوف عل کیور هر صح

 خود را بردارند 

 لحصیو ت نیع رییحفظ و تغ یبرا زمخارج الم •

 منفعت 

  شودیم نیاز خود موقوفه تأم -

 است همیمقدم بر حق موقوف عل -

  همیموقوف عل نیمنافع ب میتقس •

 مقرر در وقف نامه وهیطبق ش ←قاعده  -

 در صورت سکوت وقف نامه -

  :اراده متولی حسبدر وقف عام 

  در وقف خاص: تساوی 

 

 یحاصل فروش به خود

 دیخود وقف است و با

به اقرب به غرض  لیتبد

 واقف شود.
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 و انتفای وقف ادامه زوال

 . مجهول المصرف بودن موقوفه4

  و عمران و میمعارف اسال نهیو نشر کتب در زم غیو تبل قیحقتصرف ـ منافع  ←در وقف عام

  شودیموقوفات م

  در وقف خاص 

 است باطلمجهول باشد وقف  همیاگر موقوف عل.  

 است بالمانعشود ن نییاگر مصرف موقوفه تع.  

 رهن 

 نافذ است ریمال مرهونه غ رهن .1

  دارد مرتهنبه اذن  ازیباشد ن نیع)راهن( اگر از طرف مالک.  

  ندارد مرهونه نیمالک ع ای نبه اذن راه ازیباشد ن مرتهناگر از طرف.  

 .رهن مال موقوفه در هر حالت و صورت باطل است .2

 وقف

 اداره موقوفه .1

 متولی معین باشد .1

 کندمی اقدام مستقالً ←متولی  کی.  

 یچند متول  

 استقالل 

  .مستقل داردهر متولی اختیار اقدام  ▪

را ادامه  تیتول گرانید ای یگرید انیاز متول یکیحجر  ایدر صورت فوت  ▪

  دهندیم

  اجتماع 

 .نافذ استریغ گرانید ای یگریبدون موافقت د یمتول کیاقدامات  ▪

 کند می مهیرا ضم یحاکم شخص انیاز متول یکیحجر  ایت فودر صورت  ▪

  اجتماع است  هیشب ←اطالق 

 رتیبت  

  بیبه ترت نیاشخاص مع یبرا تیتول ▪

  نسل بعد نسالً اوالد واقف یبرا تیتول ▪

 داده شود  یبعد یمتول نییتع اریاخت متولی به ▪

 .متولی مجهول باشد یا تعیین نشده باشد .2

 

 تواندیم یبعد وقت یمتول

 یدخالت کند که سمت متول

 .شده باشد لیزا یقبل

 .را ندارد یتاست و اوصاف تول یهمبا خود موقوف عل یوقف خاص: تصد -۱

 .وقف عام: طبق نظر ولی فقیه و بر عهده سازمان اوصاف -2
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 ادامه وقف

  تیاحکام تول .2

 ید متولی امانی است .1

 .شودمی منعزلمتولی باید دارای اهلیت کامل باشد و اگر فاقد اهلیت شود  .2

 در صورت خیانت متولی در موقوفه .3

 شودیم یمانض یدبه  لیتبد یمتول یامان دی  

  سمت زوال 

  حاکم قابل عزل است  ای فتوسط واق یمتول ←شده باشد  شرط عزلاگر 

  شده باشد ناگر شرط عزل 

  ندارد حق عزل فواق ▪

 دارد  اریدادگاه اخت ▪

  عزل -

 صنم امین -

 مداخله کردن ممنوع -
 

  تیتول فیوظا یواگذار .4

 داده باشد  حیاذن صر فممنوع است مگر واق تیتول ضیتفو 

 مباشرت شده باشد دیق نکهیمگر ا استمجاز  تیتول یدر مقام اجرا لیتوک.  

 

  یاجرت متول .5

 ص خواهد بود از محل لخا عایداتاز  مثلالبه مقدار اجرت :نشده باشد نییتع فاگر در وق

 منافع موقوفه 

 هاجرت مقرر از محل منافع موقوف :شده باشد نییتع فاگر در وق 

  چیه :بودن شرط شده باشد گانیرا دیوقف ق دراگر  

 

 .شودمی منعزل اگر وصف خاصی در متولی شرط شود و فاقد آن وصف شود .6
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 وقف 

  یتوسط متول موقوفهاجاره مال  

 در وقف عام  .1

  را اجاره دهد اجاره با  قوفهوقف مال مو ی با مالحظه صرفه یهرگاه متولق.م  499م طبق

 .وقف است مدیری متول گرددیمنفوت او باطل 

  مصلحت  کندیکه منعقد م قوفهاجاره مال مو یدر قراردادهاعمداً  یمتول وقف یعنی ریمدو اگر

 تواندیم یبعد یمتولاو و بعد از زوال سمت  تنافذ اس ریکند غ تیوقف را رعا ی رفهصو 

 .شودیبطالن عقد اجاره مسبب اجاره را رد کند رد اجاره 

 در وقف خاص  .2

 موقوفه را اجاره  نیع همیعلموقوف  ی نخست باشد و طبقه یمنتها اگر وقف خاص فاقد متول

 نیچون در ا شودمنفسخ می با فوت طبقه نخست عقد اجارهق.م  49۷م د براساس مالک نده

اند محدود به موقوفه را اجاره داده نیعنوان دارندگان حق انتفاع ع هنخست ب ی طبقه یفرض

  .ها حق انتفاع دارند است که آن یمدت

 یمتول کیشر هفعحق ش  

  حق شفعه ندارند  همیموقوف عل اتولی یوقف باشد م کیاز دو شر یکی یحصهاگر 

 تیمالکمال به  که نیشود بدون امیزائل  هموقوف نیواقف بر ع تیبعد از تحقق وقف مالک 

 .دیدرآتولی م ای مهیموقوف عل

 در آن وقف شده  یکه بخش مشاع ستندین یدرمان کیشر کی چیه یمتول ای همیموقوف عل

موقوف  اتولی یکه بخش مشاع مال را مالک است سهم خود را بفروشد م یاست و اگر شخص

 .کندینم لتحصی شفعه حق مهیعل

 یبخش فروخته شود شخص نای و ابدیمال مشاع تحقق  ی شدهوقف فروش بخش  طیاگر شرا 

با اخذ به شفعه بخش فروخته  تواندیحق شفعه دارد و ماست مالک  اًاز حال را مشاع یکه بخش

 .شده را تملک کند و مالک واحد تمام ملک گردد

 

 .شرط عوض در وقف باطل است رایز ستیممکن ن فتعهد به نفع ثالث در ضمن عقد وق ❖

اعتبار یب ضیمجنون شود ترا ایشود  هیسف ندو قبل از قبض فوت ک یضابعد از ترواقف اگر در وقف  ❖

  .شودمی

 عیدانست بلکه صحت ب حیرا صح یعتوان اصل صحت را استفاده کرد و بدمیموقوفه ن نیدر فروش ع ❖

 طیمستلزم تحقق شرا یهرگاه وقوع معامله ا یموقوفه است به طور کل نیمجوز فروش ع ثباتموکول به ا

 .گرفت جهیتوان از اصل صحت آن را نتمیاحراز شود و ن دیبا طیشرا نیا وقوعباشد  یمقدمات یاختصاص
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 تعریف اصطالحات

 آورد. می به بار یعمل آثار حقوق ینزند و امیاست که از شخص سر  یعمل یعمل حقوق :یعمل حقوق

 است.  یمنشاء اراد یناش هم منطبق برهمیو آثار حقوق یاعمال منشاء اراد ینا ینهمچن

 یاندارد مثل مرگ و  یمنشاء اراد یدارد ول یاثر حقوقافتد که میاتفاق  یاواقعه یگاه :یواقعه حقوق 

شود مثل مین ظیمتن یآثارش منطبق برآن منشاء اراد یداشته باشد ول یممکن است منشاء اراد یگاه

که موجد آن قصد باشد بلکه  یستن یناش فقط االزمه یدبه وجود آ یعمل حقوق ینکها یغصب پس برا

 باز بشود.  یددلخواه هم بر آن با یاثر حقوق

  مهم وجود دارد یژگیو 2پس در قراردادها: 

 باشد. ینقصد طرف موجد آن اراده و -۱

قصد  ینکند که طرف یجادرا ا ثاریآ یعنیباشد  ینآثار آن منطبق بر قصد طرف -2

 کند. یجادرا ا یداشتند آن آثار حقوق
 

 هستند،  یاعمال حقوق یبلکه عقود و قراردادها مصداق اصل یست،منحصر بر عقود ن یالبته اعمال حقوق

 انطباق آثار بر اراده -2 و کننده ایجاد قصد -1که در آنها دو فاکتور  یمرا دار یقاعاتحال ما ا ینبا ا

 هستند.  یهم اعمال حقوق ینهااست مثل ابرا و طالق که ا یکجانبهقصد  ینا یوجود دارد ول

  یا یکچند نفر در مقابل  یا یک ینکهعقد عبارتست از ا» :کرده است یفتعر ینچنق. م عقد را  ۱۸3ماده 

 «و مورد قبول آنها باشد. یندنما یتعهد بر امر یگرچند نفر د

  که  عقد باشد. چرا یاصل یفو تعر یمعن تواند در حقوق مامین داناناز حقوق یاریماده به نظر بس ینا

که اوال و بالذات  یعقد را با توجه به اثر یعنیاست.  [به اثر یفتعر]ق. م،  ۱۸3مذکور در ماده  یفتعر

عقود  یدر حقوق ما بعض یول [تعهد یعنیعقد ] شودیم ۱۸3ماده  یکند لذا معنمی یفکند تعرمی یجادا

 یکبیع عبارتست از تمل» :گویدیم 33۸م  یعمثال در عقد ب یستتعهد ن یجادآنها ا یهاثر اول کهوجود دارند 

 یعبر تسلیم مب یمبن یع،با یتعهد برا یجاداست نه ا یکتمل یجادا یع،ب یهیعنی اثر اول «به عوض معلوم ینع

 ثمن. یمبر تسل یمشتر یتعهد برا یجادو ا

 یجادا ابتدائاً یعه،عقد ود ینجادر ا یدتا آن را به امانت نگه دار دهممیرا به شما  یمن مال یعه،در عقد ود یا 

 .دارد یهم در پ یو بعد از آن تعهدات اش استیهاثر اول ینکند. و امی ینگهدار نوع اذن در یک
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 :که با قصد  یعمل یعنیخاص  یاما به معن ینی،طرف یعنیعمل متقابل  یبه معن یاست عرب یاکلمه معامله

اند هم به کار گرفته یقاعا یگاها معامله را به معن یحقوق ی، البته در بحثهاعقد یعنی یرد،گمی انشاء انجام

 آن عقد است. یقدق یهرچند معن

 نکاح  یباشد. مثال برا تریآنها قو یجنبه مالشود که میاطالق  یدر عرف، معامله معموال به عقود

گفته  یزن یعمعامله ب یع،شود در مقابل به عقد بمیبرند و عقد نکاح گفته میاصطالح معامله را به کار ن

 شود.می

  یکلمه قرارداد کمتر استعمال شده است. ول یدر قانون مدن .عقد و معامله یاست برا یمعادل :قرارداد 

 مادهشود. که میاطالق  ینمعیربه عقود غ یشترب یاستفاده شده که در اصطالح حقوق جا مشخصاٌ یکدر 

قانون  یحاگر خالف صر شودیاشخاص منعقد م ینکه ب یخصوص یقراردادها»کند: میم اعالم ق. ۱0

  «است. نباشد نافذ

 :یآمده است. البته در فارس [و ذمه یتو مسئول یند] یعنیعهد  یرشدار شدن و پذعهده یبه معنا تعهد 

 .در واقع تعهد مترادف التزام است نه الزام یول یرندگمیمترادف  تعهد و الزام را

 

 یماتتقسدارند و به اعتبارات مختلف، عقود،  یاشکال متنوع یدارند ول یمشخص یتماه ینکهعقود با ا 

  .ددارن یمتفاوت

  :کنندمی یجادکه ا یاساس اثر عقود بربندی تقسیم

 

 :گرددمی یکه از آنها ناش میاساس الزا بر عقود بندییمتقس

  

گفت:  توانیاست پس م یو گاهاً عهد یکیاً تملاز حقوقدانان عقد در حقوق ما گاه یاریبس یدهبه عق 

 (یرابطه حقوق یک یجادا یبرا یجد ییاراده انشا ۲حداقل  یو تالق یهمکار یجه)عقد عبارتست از نت

 یکیعقود تمل

 یعهدعقود 

  عقود الزم

 یزجاعقود 
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 کنند عقود می یداپ یدسته احکام خاص است که هر ینشود امیکه مترتب  یایدهفا یبندیمتقس یبرا

 مثال:هم دارند  یگرید یبندیمتقس

 شوند مثل بیعمیدو عوض هست و آن دو باهم معاوضه  یاست که دارا یعقد: یعقود معاوض 

 یرندگمیآن مقابل هم قرار ن راست که دو عوض د یعقد :یرمعاوضیعقود غ.  

 

 یدهعق یفسخ باشد برخ یاراخت یثالث یبرا یااز آنها  یکی یا ینطرف یاست که برا یعقد :یاریعقد خ 

معتقدند  یاعده ینظر مشهور است ول ینعقد الزم است که ا یهااز شاخه یکی یاریدارند که عقد خ

 یاریبه عقد خ یلعقد وجود داشته باشد، عقد تبد خفس یارخ یشخص ثالث یبرا یزکه اگر در عقد جا

 شود. می

 شرط  ینطرف یعنیفسخ معامله نباشد  یارکس اخت یچه یاست که در آن برا یعقد :یاریخیرعقد غ

حق فسخ معامله را داشته باشد الزم به ذکر است که وجود  یثالث یااز آنها  یکینکرده باشند که 

 . دشو یلتبد یاریعقد به عقد خ شودیو.... باعث نم یبع یارمجلس، خ یارمثل خ یقانون یاراتخ

 

 :اند و احکام و آثار آنها طور خاص نام برده شدههستند که در قانون ب یعقود ینعقود مع عقد معین

 .یمههبه، مزارعه و ب یع،شده است مثل عقل ب یاندر قانون ب

  ذکرنشده  احکام و آثار آنها مفصالً یاند ولهستند که در قانون نام برده شده یعقود ین:عقود شبه مع

  نامزدیاست مثل 

 یاننه احکام و آثار خاص آنها ب هستند که نه نام آنها در قانون ذکر شده و یعقود :ینعقود نامع 

هستند  یقانون مدن ۱0به ماده  مستندما  یستمدر س یعقود از لحاظ نفوذ حقوق یناست که ا یدهگرد

خود استخدام  یزبسازد و نقشه و مصالح و کارگر را ن یشرا برا یابندد که خانهمیداد  رارق یمثال کس

 (یمانکاریکند )قرارداد پ

 

 

 

 

1 

2 

3 
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 :نداشته باشد مگر در موارد معامله حق فسخ آن را  یناز طرف یک یچعقد الزم آن است که ه عقد الزم

 یدر عقد است اعم از قانون یاراتاز اخت یکی دوجو ینهمنظور از )مگر در موارد مع [ق.م ۱۸5م ]معینه 

است  یرکه، انفساخ، انحالل قه یراشوند زمیماده ن یرانفساخ و تفاسخ مشمول حکم اخ ی،و قرارداد

. و تفاسخ هم برهم زدن دو جانبه عقد است که در یمدار ییبه اعمال انشا یازدر فسخ ن کهیحالدر

 توان دوجانبه آن را منحل کرد.میعقد الزم 

 بخواهد معامله را فسخ کنند. یبتوانند هر وقت یناز طرف یکآن است که هر یزعقد جا :یزعقد جا 

  توان به دو طیرق حق فسخ را در آن از میچند که   عقد الزم نیست هر قابل تبدیل بر( عقد جایز به طور کامل ۱نکته

 :یبن برد

 1) بصورت شرط ضمن عقد یباویرم و یا  میعقد جایز را در ضمن عقد الز 

 ۲ توان در میای طرفین حق فسخ عقد را از خود سلب کنند )البته بنابه نظر برخی، ( ضمن قرارداد جداگانه

 ضمن خود عقد جایز، بصورت شرط تنیجه این حق را اسقاط کرد.( 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ( در مورد اینکه آیا  ۲نکته )توان عقد الزم را تبدیل به عقد جایز کرد باید گفت که این امکان به طور کامل وجود ندارد می

توان در ضمن عقد الزم شرط کرد که با فوت و حجر یکی از طرفین به هم بخورد که این شرط فاسخ است و  میولی 

شود بلکه چهره امری تبعی و فرعی دارد و فقط میماهیت و ذات عقد نمثل عقد جایز این امکان انحالل وارد در 

 شرط ضمن عقد است.  

توان مثل عقد جایز شرط کنیم که برای همیشه طرفین حق فسخ میدر مورد امکان برهم زدن هم باید گفت که ن

نشده باشد هم شرط خیار برای خیار شرط، مدت معین  ق. م »اگر ۴۰۱معامله را داشته باشند. چراکه به موجب ماده 

توان برای طرفین عقد الزم، جعل میعقد را غرری نکند  « لذا فقط برای مدت معینی که عرفاً.و هم یبع باطل است

 خیار کرد.
 

4 

خورد و از این لحاظ اما با این حال با فوت یا حجر یکی از طرفین عقد جایز به هم می

 توان آن را تبدیل به عقد الزم کرد.نمی
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 صحت  یبرا یگرد یبه انجام عمل ینطرف یاز قصد و رضا یراست که به غ یعقد :یفاتیعقد تشر

هستند، مثل هبه و وقف که در آنها قبض از  ینیعقود ع یفاتیداشته باشد، از جمله عقود تشر یازن

 صحت است.  یطشرا

 یگرید متعاملین به امر رضایاز قصد و  یرهستند که به غ یعقود :(ی)رضائ یفاتیتشر یرعقود غ 

دارند که عقد  اعتقاد یانامالک ثبت شده دکتر کاتوز یعندارند. مثل بیع )البته در ب یازصحت ن یبرا

در  یشود ولمیمحقق ن یعکه انتقال در دفتر ثبت امالک به ثبت نرسد ب یاست و تا زمان یفاتیتشر

 یجاباست. و به محض ا یرضائ یامالک ثبت شده هم عقد یعاعتقاد دارند که ب یدیمقابل دکتر شه

 شود. میو قبول عقد محقق 

 

 یاصفت و  یاگنجانده شده باشد اعم از شرط فعل و  یاست که در آن شرط یعقد مشروط: عقد 

 .یجهنت

 :مورد عقد  یتوافق برموضوع اصل در آن نباشد بلکه صرفاً یشرط یچاست که ه یعقد عقد مطلق

 . یشرط یچواقع شود، بدون ه

 

 تعهد باشد مثل عقد قولنامه )که شخص  یجادو با لذات آن ا یهاول است که اثر یعقد :یعقد عهد

 .بفروشد( یگریکند، مالش را به دمیتعهد 

 اجاره یا یعاست مثل عقد ب یتملک یجادلذات آن او با یهاست که اثراول یعقد :یکیعقد تمل. 

 

 :یا و نشده باشد مثل بیع نقد ینمع یمعوض اجل یاعوض  یمتسل یاست که برا یعقد عقد حال 

 .مشخص نکنند یزمان یکقرارداد  یاجرا یبرا اینکه

 :شده  یندو آنها اجل مع هر یبرا یامعوض  یااز عوض  یکی یمتسل یاست که برا یعقد عقد مؤجل

 . یندخاص مشخص نما یقرارداد زمان یاجرا یبرا ینکها یاباشد 

  

  

5 
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 شوند به:می یمعقود به اعتبار درجه معین بودن و معلوم بودن مورد معامله تقس 

 یباشد )غرر یناست که مورد معامله مع یناصل و قاعده در عقود ا (:ی)غیرمسامح یعقود مغابن 

 باشد. ینبطور کامل مع یدهستند که مورد معامله با یعقود ینباشد( و عقود مغابن

 مردم  ینکهآنها بر تسامح است به خاطر ا یشده است که مبنا ینیبیشپعقود  یکسری :یعقود مسامح

لذا  .عقد صلح یارامنعقد کنند مثل عقد جعاله میبا تسامح عقد الز واردم یبخواهند در بعض یدشا

مورد معامله  ندارد که حتماً میبر تسامح است و لزو ینطرف یهستند که بنا یعقود یعقد مسامح

 م باشد.بطور کامل معلو

 

 :علم به مورد معامله است که در  یناست و هم [مجهول بودن]در مقابل واژه  [معلوم بودن]واژه  تذکر

و  یردگمیقرار  [مردد بودن]در مقابل  [بودن ینمع]واژه  ی. ولگیردیمسامحی مورد اغماض قرار م ودعق

 ی.مغابن یاموجب بطالن عقد است چه عقد مسامحى باشد  یشهمردد بودن هم

 د:ذکر گرد یدهست که با یگرچند نکته د یفدر قسمت تعار 

 یاقبل از قبض و  یعقانون مثل تلف مب کمو به ح هم خوردن قرارداد است قهراً بر الف( انفساخ عقد:

 یچه ینانحالل به حکم قانون است و طرف ینکه ا یناز طرف یکیحجر  یابا موت  یزانحالل عقود جا

 اند. بر آن انحالل نکرده یتوافق

 کنند که عقد را برهم بزنند. میدو طرف اراده  حالت هر ینا در ب( تفاسخ )اقاله(:

فسخ  یننفر، ا یکبا اراده  یرود ولمی یناز ب یقرارداد بصورت اراد سخدر فسخ هم مثل تفا :( فسخپ

داده باشند  طرف قرار یک یفسخ برا یارخ یو مشتر یعتوافق و اراده داشته باشد مثل با أممکن است منش

 یمشتر باشد یوبمع یعکه مب یدارد در صورتمیقانون مقرر  داشته باشد مثالً یقانون أو ممکن است منش

 معامله را خواهد داشت. فسخحق 

  

 یر؟خ یا یدآمیاثر عقد به محض انعقاد به وجود  یااست که آ ینآن به اعتبار ا یمعقود، تقس یبندیمتقس آخرین

 شود.می یمو عقد معلق تقس زاعتبار عقد به عقد منج ینبه ا

 

 (ی)قطع زعقد منج 

 ( یعقد معلق )احتمال 

9 
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 جزء  3نکته نظر به  یکعقد از  یم،کن یلتحل یبه اجزائ یمتوانمیعقد را  ی،عقل یلو تحل یما از جهت ذهن

 :شودمی یلتحل

 

 

 

 را  یزیچ ینکها یخود اراده کردن است، اراده کردن برا یلیعقد از نظر تحل یلدر تشک مرحله یناول

  یم.کن یجادا

 :آورد میرا به وجود  یموجود اعتبار یک یردگمیصورت  یاراده که بصورت جد ینا مرحله دوم

 )منشاء( 

 است که تعلق  یگذارد. حال عقد معلق عقدمی ارا برج یآثار یموجود اعتبار ین: او در مرحله سوم

 . یندگومی)شرط تعلیق(  یا یهامر را معلق ال ینو ا [یبر ]امر گیردیم

 

  جدا کرد و منشاء را معلق  یگرهمد توان انشاء و منشاء را ازمیاکثر حقوقدانان معتقدند که در عالم اعتبار

 یسانسه کردم، اگر لرا به شما هب ینزم ینا یمگومیمن  مثالانشاء مجزا واقع شده است  کهیکرد درحال

 گرفتن.  یسانساست به ل « معلق شدهتملک شما یعنیمنشاء » ینجا. در ایدو شما هم قبول کن یریبگ

 توان انشاء را از منشاء و منشاء را از آثار آن میم اعتقاد دارند که ق. ۱۸9با توجه به ظاهر ماده  یزن یبرخ

 شده باشد نه منشاء آن.  آن معلقدانند که آثار می یجدا کرد و عقد معلق را عقد

  نباشد واال معلق است. یگریبر حسب انشاء موقوف به امر د نآ یرعقد منجر آن است که تأثق.م » ۱۸9م » 

 به هر حال عقد  یدارد ول یاست که نفوذ حقوق یحیعقد معلق، عقد صح ی،به هرحال در حقوق کنون

 باشد.  یغرر یدمعلق نبا

 صحت عقد معلق  یبرا یگرید یطشرا یسر یکم( ق. ۱90صحت عقود )م  یاساس یطعالوه بر شرا

 وجود دارد: 

 

 

 

 مثل خلق کردن یجاد،ا ییعن: ( انشاء عقد۱

 مثل مخلوق شودیم یجهآنچه از انشاء نت یعنی: ( منشأ عقد2

 هست. أآنچه که از اثرات منش یعنی: ( اثر منشأ3

 . کندیعقد را باطل م یرامحال باشد ز یدمعلق شده است نبا که عقد به آن ی( امر۱

اگر مسلم باشد عقد منجز است  یرامسلم باشد ز یدکه عقد به آن معلق شده نبا ی( امر2

 موقع ظهر باشد. ینکه فردا ا یخانه را به شما فروختم به شرط ینمن ا یممثال بگوئ
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 نباشد  یاحتمال غرر ینکه ا یباشد به شرط یاحتمال یدکه عقد به آن معلق شده است با یپس امر

 از جهت غرر اشکال دارد. یبودن عقد از لحاظ تعلیق اشکال ندارد ول یدر صورت غرر یراز

 دارد؟  یکه معلق است چه است چه اثر یعقد معلق در حالت ینکهبحث ا یننکته آخر در ا 

 است.(  نشدهمشخص  یقشرط تعل یفکه هنوز تکل یدر زمان یعنی)

 یشود. برخ یترعا یدکند بامیکه عقد معلق اقتضاء  یعقد است و در حد یکحالت عقد معلق  یندر ا 

 یعکند و بامیبر مبیع  ینیحق ع یک یجادا یمشتر یمثال بیع معلق برا ید که عقد معلق برادارن یدهعق

جمع  ینیاست دو حق ع هکه به عقد معلق فروخته شد یعیدارد، لذا در مب یعبرمب ینیحق ع یکهم 

معلق هم به  یععقد ب یکنند. از طرف یترا رعا یگریدر تصرفات خود حق د یدبا یک شوند و هرمی

آن را  یگرید یتوانند بدون رضامین یناز طرف یک یچاست پس ه میاست لذا عقد الز یعهرحال عقد ب

 فسخ کنند. 

 شود؟میحاصل  یحاال اگر معلق علیه محقق شد، اثر عقد ازچه زمان 

 با وحدت معتقدند که  میدانان اختالف نظر دارند دکتر امامورد قانون ساکت است حقوق ینا چون در

به  یتکه از زمان عقد، ملک یدآمیکه معلق علیه محقق شد، کاشف به عمل  یزمان یمالک از عقد فضول

 .(یت( منتقل شده است )نظرکاشفیطرف عقد )مثل مشتر

  متعاملین اراده یرحقوقدانان است اعتقاد دارند که با توجه به تفس ینب مشهورنظر  یباکه تقر یگرد یبرخ 

 (یتقابل یهاز زمان حدوث معلق علیه منتقل شده است )نظر یتست که ملکا ینا یحنظر صح

 معامالت یاساس یطشرا

 الزم است.  یهر قرارداد یلتشک یکه برا یمقدمات یعنیصحت معامالت،  یاساس یطشرا 

 مورد ذکر شده است: 4م ق. ۱90صحت معامالت در ماده  یاساس یطشرا

 قصد و رضا  -۱

  ینطرف یتاهل -2

 باشد. ینمع یدموضوع معامله که با -3

 جهت معامله  یتمشروع -4

 

  استیفاء  یتمنظور اهل ینطرف یترضا، در اهل یگریقصد و د یکیرکن هستند  2قصد و رضا، در واقع

 شود.میگاه اهلیت تمتع هم مطرح  یهست ول
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 صحت معامالت هست  یاساس یطالقول هستند که از شراهمه متفق یبابودن مورد معامله تقر یندر مورد مع

 است. اختالف نظر [ینمع] یفچند که در تعر هر

  اساس آن  که متعاملین بر یایزهانگ ینکها یعنیجهت  یتمشخص در قرارداد، مشروع یزهانگ یعنیجهت

 اند مشروع باشد. وارد در معامله شده

 

 

 

 

  یر؟خ یاهم الزم است  یقاعاتا ایبر یطشرا ینا یاآ ?

 نظر دوم است  یردگمیرا در بر یکه نظم اجتماع ینباتوجه به فلسفه وضع قوان یان،م ینا در یحنظر صح

 نه فقط قراردادها و عقود را.  یردگمیرا در بر یتمام اعمال حقوق یط،شرا ینا یعنی

 .داده  قرار یمورد بررس یلیصحت معامالت را به طور تفص یاساس یطشرا 2۱۸ الی ۱9۱واد مم در ق

 است. 

 ینقراردادهاست. ا یلتشک قصد بر یرتأث یآن چگونگ یم است که موضوع اصلق. ۱9۱ماده، ماده  یناول 

که داللت بر قصد  یزیشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چمیعقد محقق دارد: »میماده اشعار 

 « .کند

 ن باتوجه به ظاهر کقصد انشاء وجود داشته باشد ل یدقرارداد با یجادا یدارد که برامی یانماده ب ینا

شود، لذا میو قبول است عقد محقق ن یجابتوان گفت که بدون کاشف که همان امیم ق. ۱9۱ماده 

وجود  نظر اختالفعقد  یلاراده ابراز شده در تشک یرند. البته در تاثهست و قبول عنصر عقد یجابا

اند مالک است. اظهار کرده ینچه طرف که هر گویندیدانند و ممی یاصل را اراده ظاهر یدارد، برخ

عقد را  یدهنده واقع یل[ تشککرده است. یروینظر پ ینهم از ا یرانه حقوق ا]ک زیادی عده یول

دانند می یلدخ ییرا تا آن جا یدهند و اراده ظاهرمی یاراده باطندانند و اصالت را به می یاراده باطن

 است. یباطن هندارد بلکه کاشف از اراد یرعقد تأث یجاداصالتا در ا یعنیرا نشان دهد  یکه اراده باطن

 به  عمل مشابه آن، مثل قبض و اقباض و بنا یااشاره و  یاکتابت است  یا استلفظ  یااراده  یاننوع شکل ب

 اراده است.  یاناز اشکال ب یکیگاه سکوت هم  ینظر برخ

ق.م باید در همه معامالت وجود  ۱۹۰شرایط مذکور در ماده 

 باشد.داشته 
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 قصد و  ینکه مب یعمل یلهمعامله ممکن است بوس ی»انشا :داردمیاشعار  ۱93اراده م  یاندر اشکال ب

  که قانون استثناء کرده است. یمثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارد شدرضا با

 که  یاتلفظ ممکن نباشد، اشاره ینطرف یکه برا یدر موارد» :کندمی یانب ۱92م  راستا ینو در هم

 «است. یقصد و رضا باشد کاف ینمب

 بود. که البته  واهدنخ یاست که اگر تلفظ ممکن باشد اشاره کاف ینم اق. ۱92مخالف ماده  فهومم

دارند  یدهحقوقدانان عق از یکرد لذا برخ یرتفس یو قواعد کل ۱93با توجه به ماده  یدظهور را با ینا

 .یرندبا لفظ صورت گ یدماده منصرف به عقد نکاح و عقد وقف است که با ینکه ا

 یدارد، برا نظر مدرا  [و قبول یجابا]شود. دو قصد می( ذکر ینکلمه )قصد طرف یوقت یدر قانون مدن 

 عبارتند از: یطشرا ینباشند ا یطیشرا یدارا یدباشد با یحو قبول صح یجابا ینکها

 توانند عقد را بسازند که از می یو قبول یجابدر واقع ا یعنیباشند،  یمتوال یدو قبول با یجابالف( ا

و قبول وجود نداشته  یجابا ینب یعرف یتوال ینو اتصال داشته باشند، پس اگر ا یتوال ینظر عرف

برهم منطبق باشند باز عقد  یو باطن یباشد، هرچند که قصد انشاء وجود داشته باشد و اراده ظاهر

 شود. میمحقق ن

 موافق هم باشند مثال اگر یدبا یدو اراده جد یعنیداشته باشند،  هم توافق با یدو قبول با یجابب( ا 

هبه گرفتن خانه  بر یقصد انشاء جد یگریبکند و د انهفروش خ بر یاراده جد یناز متعامل یکی

 وجود داشته باشد؛ یلدر موارد ذ یدها باتوافق اراده ینشود امیداشته باشد عقد محقق ن

 دو انشاء بیع ر باشد. مثال ه یکسانو قبول  یجابا ینعقد مورد انشاء، ب یتماه ینوع عقد: یعن

 اثر عدم توافق در نوع عقد، موجب بطالن است. .کنند

 مورد  یداست که با یمختلف یزهایموضوع معامله هم چ خود توافق در موضوع و مورد معامله: در

فروش  بر یقصد جد یکی موافق باشند مثال اگر یدمثال: در مصداق مورد معامله با .توافق باشند

 یحداشته باشد عقد صح یکانپ ینماش یدخر بر یقصد جد یگریخود بکند و د 20۶ ینماش

 بود. و اثرآن بطان عقداست. خواهدن

 

 در جنس مورد عقد  یناگر طرف .در جنس و مقدار و وصف مورد معامله توافق داشته باشند یدبا ینطرف

قصد فروش مس را داشته  یگریطال و د یدقصد خر یوصف، توافق نداشته باشند مثال اگر کس یامقدار  یا

 عقد باطل خواهد بود. ینجاباشد در ا
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  صورت که: اگر صفت  ینوجود نداشته باشد عقد صحیح نخواهد بود بد توافقاگر در وصف مورد معامله

 صورت ممکن است مثل جنس باشد و موجب بطالن عقد است.  ینباشد در ا یمذکور از اوصاف اساس

  واقعه را جبران کرد مثل  ینا یبه صورت یدصورت با ینرا نباشد د یاساساگر صفت مذکور از اوصاف

 منوال است(.  ینبه هم یتحق فسخ. )در مورد مقدار هم وضع

 هم توافق داشته  یندر مورد شخص طرف یدمهم است، با ینکه شخص طرف ییو قبول در قراردادها یجابا

 هد بود. باشند، در صورت عدم توافق مثال در نکاح عقد باطل خوا

 

 زمان وقوع عقد:

که عقد  چرا یستعقد ساده ن نعقاداستنباط زمان ا یشهمنتها هم. شودمیو قبول عقد محقق  یجاباز ا بعد ✓

شود میمنعقد  ینغائب ینب یاروشن است. و  یباقرارداد تقرشود که زمان انعقاد میمنعقد  ینحاضر ینب یا

 ینا نظر است: دربحث و اختالف ییشود؟ جامیمنعقد  یموضوع که عقد در چه زمان ینا ینجا،که در ا

 ارائه شده است: یهچهار نظر ینهزم

 

 

 

 

ارسال قبول را  یهاز حقوقدانان نظر یاریو بس یدیمرحوم دکتر شه و یاننظرات باال دکتر کاتوز یناز ب ✓

 .است یاراده جد ینهمراه با ارسال آن مب یدارند نوشتن نامه قبول یدهکه عق یرااند زیرفتهپذ

قبول کننده اراده  که ی)قصد انشاء( است لذا زمان یاراده جد دهدیم یلعقد را تشک یرانآنچه در حقوق ا  ✓

 یبودن اراده است ول یجد بر یامارها یشود هرچند ارسال قبولمیکند عقد محقق میخود را اعالم 

 دانند.میرا زمان انعقاد عقد  رادهتوان خالف آن را اثبات کرد و زمان اعالم امی

اعتبار است لذا یب یوقکه فاقد قصد انشاء باشد از نظر حق یبر قصد انشاء است و عقد یقرارداد مبتن   ✓

که فقط صورت معامله را دارند و قصد  یمعامالت یعنی] یمعامالت تحت عنوان معامالت صور یسر یک

 .هستندوجود دارند که باطل  [ندارند یو باطن یواقع

 

 

 اعالم قبول یهنظر -۱

 ارسال قبول یهنظر -2

 وصول قبول یهنظر -3

 اطالع از قبول یهنظر -4
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  صورت قابل تصور هستند 2به  یمعامالت صور این: 

 ار دارد و کطلب یکس ینکهصورت نگرفته مثل ا یااراده یچوجود ندارد و ه یقصد یچالف( اساسا ه

 کند. میواگذار  یگریرس طلبکاران خارج کند آنها را به داموال خود را از دست ینکها یبرا

 اراده اعالم  یهم وجود داشته باشد ول یقصد باطن اعالم شده و یممکن است اراده ظاهر یب( گاه

منعقد  یعدر قالب ب یاراده هبه کرده باشد ول یکس ینکهنباشد. مثل ا یشده متناسب با اراده ظاهر

 دارد.  یکمتر یاتمال یعب میسند رس یمتنظ ینکها یاند، براکرده

 انشاء وجود  قصددر هر دو حالت باطلند چون در حالت اول که  یمعتقدند معامالت صور یبرخ

صحت معامالت است و در حالت دوم  یاساس یطوجود قصد انشاء از شرا ۱90م  یحصرندارد و به ت

منطبق با آن وجود ندارد، لذا فاقد  یاراده باطن یهستند ول یاراده ظاهر یک یدارا ینچون متعامل

 پشتوانه قصد انشاء است پس باطل است. 

 آثار و احکام همان  یددر نوع دوم با یاول باطل است ول سمق یمعتقدند که معامله صور یگرد یبرخ

 اند. انعقاد آن داشته بر یکه قصد باطن یمباز کن ینطرف را بر یعقد

 

 

 

  

است البته معامالت دیگری هم داریم  معامالت فاقد قصداز معامله صوری در واقع مصداق مهمی 

 دهد.می که بخاطر فقدان قصد باطل هستند مثل معامالتی که شخصی در حالت مستی انجام
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 که:  یننکته آخر در معامالت فاقد قصد ا 

 : نوعند 2معامالت فاقد قصد 

 

فقدان قصد به  ینکه ا یرممیزغ یرصغ یااست مثل حجر،  ینقص ذات یکاز  یفقدان قصد ناش یا

 صحبت کرده است.  یتاز آن در بخش اهل یاست لذا قانونگذار مدن یتجهت فقدان اهل

 یفرد درست است ول یطشرا یرو سا یتاست که اهل ینا است و فرض بر ینقص، نقص عرض یا

 .یهوشیخواب، ب یقصد وجود ندارد مثل مست یعرض یبه علت
 

 عاقد و صاحب معامله ینرابطه ب

در موقع  ینکهشود. مگر امی خود آن شخص محسوب یکند آن معامله برامیکه معامله  یکس (۱

 ما در یراق. م ذکر شده است. ز ۱9۶است که در ماده  یاصل ینکند: ا یحعقد خالف آن را تصر

 یبودن قراردادها(: که به موجب آن هر قرارداد یبنام )اصل نسب یمدار یاصل یکحقوق قراردادها 

است  یاصل منطق یکاصل  ینکه ا یگرانقرارداد اثر دارد نه نسبت به د ینبه طرف تفقط نسب

 در همان رابطه هم اثر بگذارد. یداست و با یرابطه خصوص یکچراکه قراداد 

باشد، معامله  یرمتعلق به غ ینع ینباشد و ا ینمع ینمثمن معامله ع یاکه ثمن  ی»درصورت :ناءثاست (2

 « .باشد یعاقد چه کس ینکهصرف نظر از ا شود،میصاحب عین منعقد  یبرا
 

 ما آنها را  یمدن یاست که قانونگذار یاستثنائات چند یبودن قراردادها که باال ذکرشد دارا یاصل نسب

 است: یرفتهپذ

 یقصد یلانجام شود و وک یلقبول کرده است که معامله توسط وک ۱9۸ ادهم الف( وکالت: قانونگذار در

 کرده است.  یتلق یرا قصد معتبر یلموکل باشد، لذا قانونگذار قصد وک وجهرا بکند که آثار آن مت

قصد  یماذون از طرف صاحب مورد معامله است، گاه یلعامله وکب( برخالف حالت قبل که قبل از م

قصد فضول را قصد  ۱9۷ ادهم م درنامند که ق.می یدر حقوق ما آن را معامله فضول یست،کننده ماذون ن

 داند. مین یاکمال و اتمام عقد کاف یهرچند آن را برا هکرد یتلق یمعتبر

 

 

معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص  دارد )...م اشعار میق. ۱9۶ ماده یرقسمت اخ ج( در

از  یکیتعهد به نفع شخص ثالث هم  یعنی( یدهم به نفع شخص ثالث بنما یکند تعهدخود می یبرا

 است. ردادهابودن قرا یاستثنائات وارد براصل نسب
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 ندارد؟  یرادبودن قراردادها ا یاصل نسبچرا در تعهد به نفع مشخص ثالث عدول از  ?

 طرف در تعهد به نفع  یککه از  یمشومیمتوجه  یمکن یلما تعهد به نفع شخص ثالث را تحل چون اگر

)ب(  بهالف( خانه را ) یداند، مثال فرض کناز آن را قبول کرده یضرر ناش ینشخص ثالث خود طرف

ماه در خانه سکونت کند. که  ۶الف( به مدت )کنند که دوست میفروشد و در ضمن قرارداد شرط می

 یو یداند در همه حاالت تعهد به نفع شخص ثالث باگفته یبرد. البته برخمیثالث فقط سود  اینجا در

که در مقام بیان تعهد به نفع شخص  یراکند زمین ییدنظر را تأ ینم اق. ۱9۶ماده  ظاهراً یقبول کند، ول

مگر  یست،الزم ن لثمعتقدند که قبول شخص ثا یگرد یاز لزوم قبول ثالث نکرده است. برخ یثالث ذکر

منع ]که قاعده  یرابه او باشد که قبول او الزم است ز یمال یکمورد شرط به نفع شخص ثالث، تمل ینکها

حقوقدانان  یننظر در ب ینکند. که امی یاو را نه یترضاشخص، بدون  یبرا یتملک یجادا [یاجبار یکتمل

 مشهور است. 

 شود، میدوطرف بسته  ینکه ب یبه ضرر شخص ثالث در قرارداد یممکن است تعهد ینکه،ا یگرنکته د

اصل  یراشرط باطل است. ز یندارند که ا یدهعق یبرخ یست؟شرط چ ینا یفتکل ینجاشرط شود، در ا

 یتکه اکثر یگرد یاعده یبطالن آن شرط را دارد. ول یبودن قراردادها و ضرر شخص ثالث اقتضا ینسب

شود و اگر میاست و اگر ثالث رد کند باطل  یرنافذهستند، اعتقاد دارند که شرط به ضرر شخص ثالث غ

 قبول کند شرط نافذ خواهد بود. 

 

  یردمورد توجه قرار گ یدمطلب مهم وجود دارد که با 2در بحث قصد انشاء و رضا : 

 

 :از هم جدا کرد یدحالت را با 3اشتباه در سرنوشت عقد  یرمورد تأث در الف( اشتباه: 

 اش بطالن عقد است.یجهرخ دهد نت یاساس فاشتباه در اوصا اگر

 حالت دارد:  2نباشد  یاگر اشتباه در اوصاف اساس

برآن منعقد شده باشد،  یعقد متبان یادر قرارداد شرط شده باشد  یراساسیشرط غ یناگر ا (۱

 حق فسخ دارد.  یدهد یانکه ز یکس

 

 

 

 الف( اشتباه

 ب( اکراه

بر آن صورت نگرفته باشد،  یتوافق یچدر قرارداد ذکر نشده و در واقع ه یراساسیاگر شرط غ( 2

که قصد را منحرف کند  یستن یاست که اشتباه اساس ینفرض ما ا یرادر عقد ندارد، ز یریتأث

 .یماز متضرر قائل بر حق فسخ باش یتآن صورت نگرفته که بخاطر حما یهم بر رو یو توافق
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 یمنوع اکراه دار 2اراده است در حقوق  یوباکراه از ع اکراه: (ب: 

است که شخص به  یاست و مقصود جائ یداکراه شد یموارد یندر چن )اجبار(: یداکراه شد (۱

 مسلوب االراده شده است. یندگومیفاقد اراده است که اصطالح  یداکراه شد یلدل

 یول یردگمیقرار  یدمورد تهد یکه مقصود اکراه متعارف است، که کس یرشدید،اکراه غ (2

 ، درکندمیسنجد و سپس قرارداد منعقد میخود را  یانشود و سود و زمیاده نارمسلوب 

 رضا وجود ندارد.  یقصد وجود دارد ول ینجاا

مالک تأثیر اکراه از نظر مکره است. یعنی اگر بخواهیم بدانیم که یکی از موضوعاتی مه مورد بحث است؛  ?

اکراه مؤثر است یا نه، مالک از نظر مکره چیست؟ آیا مکره با توجه به شرایط شخصی خود، مورد توجه 

 گیرد؟قرار میگیرد یا با توجه به شرایط نوعی مد نظر قرار می

  شود که مؤثر در شخص میحاصل  یبه اعمال اکراه» :به این مسئله اشاره شده ایتم ق. 202ماده در

که عادت قابل تحمل  یکند به نحو یدخود تهد یآبرو یامال  یابود و او را نسبت به جان  یباشعور

 «.نباشد

 شخص باشعور »متعارف« باشد که عادت قابل تحمل هم نباشد  عمل موثر در ینا ماده اگر ینطبق ا

 در قسمت اول مالک نوعی است؟ 202پس مالک ماده  .شودیاکراه محسوب م

 در  یدو اخالق و مرد و زن بودن شخص با یتسن، شخص یزدر مورد اعمال اکراه آم: »202 ادهدر ادامه م

 « .نظر گرفته شود

 مثل جنس و  یمکنمی یخود شخص را بررس یدماده، مالک عوض شد، با یرتوجه به قسمت اخ با

 است.  یسن، لذا امالک شخص

 

 

 

 

 است.  یدر مورد قصد و رضا معامالت اضطرار یگربحث د 

 که عنصر  یدبدون تهد یاست، لذا اگر شخص یدوجود تهد یو اضطرار یمعامله اکراه ینب یزوجه مم

 .دمعامله نافذ خواهد بو ینانجام دهد ا یابحث اکراه است معامله یماد

.در اکراه وقوع تهدید شرط است نه اجرای آن 

اکراه باید نامشروع باشد. 
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 و گیردیاست قرار م یاستهناخوا یطکه شرا یاوضاع و احوال یطشخص در شرا :یدر معامله اضطرار .

 را انجام دهد.  یاکند، معاملهمیاوضاع و احوال شخص را ناچار  ینا

 

 

 

 

 مورد معامله

  آن ذکر کرده است، در  بودن موضوع ینمع صحت معامله را یطاز شرا یکیم ق. ۱90بند سوم از ماده

 یددر قراردادها با ینبودن مورد معامله صحبت کرده است. ول ینمع یابودن و  ینماده صرفا از مع ینا

آن را ندارد که مورد  یتصالح یزی، و هر چمورد آن است تاز ارکان معامال یکیتوجه داشت که 

 . یردمعامله قرار گ

 صحت معامالت رکن  یگرکنار ارکان د در توانیشود م یجادا یطدارد که اگر آن شرا یطیمورد معامله شرا

 را ذکر کرد.  یگرید

  و  یمتعهد به تسل تعاملیناز م یکباشد که هر یعمل یامال  یدمورد معامله با» :داردمیم مقرر ق. 2۱4ماده

 « کنند.میآن را  یفایا یا

است  یزهاییعمل باشد مقصود از مال، عین، منفعت و چ یامال  یدپس در درجه اول مورد معامله با

 در خارج وجود داشته باشد.  یکه به عنوان ش

 شوند با اجرا گردند.  یماشته باشند که تسلرا د یتقابل ینا یدکه گفته شد با یدر درجه دوم: مال و عمل

تخصص را ندرد پس  ینا کهیکند در حال یمترس یکه نقشه ساختمان کندیتعهد م یبقال یکمثال 

 لذا معامله باطل است.  یردتواند مورد معامله قرارگمیتعهد ن ینا

 ییداشته باشد و متضمن منفعت عقال یتمال ید»مورد معامله با :مق. 2۱5در درجه ثالث: طبق م 

 « .مشروع باشد

 یداپ یاست که به موجب آن مال ارزش اقتصاد یوصف یتداشته باشد مال یتمال یدمعامله با مورد

شود، مثال اگر گفته شود چند دانه گندم می یتمال یجادسبب ا یخاص یتوجود کم یگاه کند،یم

 لهتواند در مورد معاممیندارد، لذا ن یتعرف مال یچند دانه گندم مال است ول ینجارا فروختم در ا

 واقع شود. 

اکراهی صحیح و معامله اضطراری برخالف معامله 

 نافذ است.
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هم  ییباشد. و منفعت عقال یقانون یعنیداشته باشد،  یتمشروع یددر درجه رابع( مورد معامله با

و  یدمنفعت مشروع ندارد مثل خر یداشته باشد ول ییعقال یممکن است منفعت یداشته باشد، گاه

 اسلحه.  یافروش مواد مخدر و 

 یراندارد، ز یرادی( ابهام در قرارداد در حد متعارف ا2۱۶ مبهم نباشد )م یدمورد معامله با ینکهو آخر ا

که ممکن  یدرس یاشود، اما اگر ابهام به درجهمیبطور کامل ابهام از کاال رفع ن یقرارداد یچکه در ه

 شود. می یمعامله غرر نخواهد بود که اصطالحاً یحاست قرارداد را دچار خطر کند معامله صح

 

 از جهل خارج شود: یدبا یزچ 3بودن موضوع معامله  ینمع و ملهاز معا رفع غرر یبرا 

 

 

 

 

 موارد عبارتند از:  ین. ایستن یلیبه علم تفص یازیموارد ن یناست که در ا یاستثنائات یداراقاعده غرر 

 ندارد.  یانجر یرمعاوضیاست و در عقود غ یعقود معاوض یو اصل قاعده آن ظاهرا برا غرر (۱

لذا  یستند،ن یمغابن وبر مسامحه هستند  یجعاله که مبتن هستند مثل صلح و یاز عقود معاوض یبعض (2

 است.  یجار یفقط در عقود مغابن اعده غررق

است شروط ضمن عقداست که علم  یکاف یمعتقدند که علم اجمال یگروه سوم که در آنها برخ (3

 است. یبحث اختالف یدانند ولمیرا الزم ن یلیتفص

 باشد به سه صورت قابل وجود است ینمورد معامله اگر ع: 

 ندارد.  یشترمصداق ب یکاست که  مالی :ینمع ینالف( ع

است،  ینحالت، مال مع ینفروشم در امیمن به شما  ینیدبمیکه شما  یلیاتومب ینهم گویندیمثال م

زمان انعقاد قرارداد الزم است و اگر در آن زمان موجود نباشد  در ینصورت وجود مال مع یندر ا

در  ینجادر ا یلوبرنج،ک ۱00است، مثل  زیهو تج یضقابل تبع ینمع ینع یقرارداد باطل است. گاه

از مال که نابود شده عقد باطل است که  یقسمت یو برا یحمانده عقد صح یباق یزانصورت تلف به م

 قاعده را انحالل عقد به عقود متعدد نامند.  یناصطالح ا

 ( جنس مورد معامله ۱

 ( اوصاف مورد معامله 2

 ( مقدار مورد معامله3
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 است. یادیافراد ز که صادق بر میمفهو ییعن یکل در معین: یب( کل

تن گندم در انبار موجود  یک ییماگر بگو یبه شما فروختم ول یلوگندمک ۱00که  شودیمثال گفته م

در  ی. در زمان انعقاد عقد کلیندر مع یکل ینع یعشود بمیبه شما فروختم  یلوک ۱00است از آن 

 فرد از افراد آن موجود باشد.  یکحداقل  یدبا ینمع

 یاندارد که در انبار  میدر ذمه شخص است و لزو یکل ینحالت ع یندر ا فی الذمه: یکل یا یج( کل

 الذمه وجود نداشته باشد مثل معامله سلم و سلف. یماف یموجود باشد و ممکن است کل یرونب

ش اوجود و تحقق یول یستالذمه، وجود بالفعل مورد معامله در هنگام انعقاد عقد شرط ن یف یکل در

عرف مورد  یاقرارداد شرط است. پس اگر معلوم شود که در موعد قرارداد عقل  یدر موعد اجرا

 معامله موجود نخواهد بود، معامله باطل خواهد بود.

 جهت معامله

 جهت است.  یتمشروع یصحت عقود و اعمال حقوق یطاز شرا یکی ۱90 ادهم در 

 :انعقاد  یمحرک شخص برا یماو خاص در هر معامله کننده که مستق یشخص یزهانگ یعنی جهت

 قرارداد باشد. 

 صحت است  یطاز شرا [بودنشان جودمو یعنی]موارد هستند که وجود آنها  یدر حقوق قراردادها برخ

ت معامله صح یآنها برا یتمشروع یهستند که عموما وجود دارند ول یگریمثل قصد و رضا اما موارد د

  .مثل جهت معاملهشرط است 

 صورت  ینا یرندارد و در غ یلحاظ اشکال ینآن، اگر مشروع باشد، قرارداد از ا یزهجهت معامله و انگ

توجه داشت که به صرف نامشروع بودن جهت معامله، آن معامله  یدبا یول د،کنمی یداقرارداد مشکل پ

شود که میو فرض  یمدانمیبه جهت معامله را الزم ن یحتصر یاو  یزهکه ما وجود انگ شود چرامیباطل ن

توافق  یعنیدر عقد  یحتصر ینمشروع باشد. وا یدشده باشد با یحاگر تصر یمعامالت جهت دارند، ول

پس اگر معلوم شد که جهت  ی،ضمن یاباشد  یحتوافق چه صر ینمشروع حال ابه آن جهت نا ینطرف

 .شودمینامشروع وارد توافق نشده است، باعث بطالن معامله ن
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 اصل لزوم در قراردادها

  االتباع و قائم مقام آنها الزم ینمتعامل ینکه برطبق قانون واقع شده باشد ب ی»عقود :مق. 2۱9طبق ماده

 « .رددفسخ گ یبه علت قانون یااقاله  ینطرف یبه رضا ینکهاست مگر ا

 است یماده اصل لزوم قراردادها ذکر شده است. اصل لزوم جزء اصول مهم قرارداد یندر ا. 

  رساندمیرا  یاصل لزوم در واقع امر دو معن:  

 ( یرونیعقد الزم است« )لزوم ب یعنیفسخ آن » یتالف( لزوم عقد در برابر قابل

افراد  ینعقود واقع شده ب یعنی( رونی)لزوم د یالزام و استحکام و ثبات درون یب( لزوم عقد به معن

 شود.میاند که )قاعده لزوم( هم گفته شدهکه منحل ن یاالجرا هستند تا زمانالزم

  

 طرفین  یماده که گفته است »... مگر به رضا یلبا توجه به ذ ی. ولشودیم یماده شامل هر دو معن این

ماده در مقام بیان الزوم در مقابل جواز  یندارند که ا یدهعق یبرخ فسخ گردد. یل قانونبه عل یااقاله 

قرارداد، قرارداد  اداست که پس از انعق ینماده فرض برا یناول( پس طبق ا یمعن یعنیبوده است )

 الزم است.

 

 

 

 

 

 جهت در معامله است[ مسئله »معامله به قصد فرار از دین است.« ]بحثی که از فروع 

انگیزه پرداخت نکردن دین طلبکارها روی اموال ای است که کسی به مقصود از این معامله، معامله

دهد. باتوجه به وضعیت غیرمشخص قانون مدنی در این موارد حقوقدانان معامالت به خود انجام می

دانند و اگر صوری نباشد آن را غیر قصد فرار از دین را اگر صوری باشد به علت فقدان قصد باطل می

 اران است.دانند که نیاز به تنفیذ طلبکنافذ می
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 قاعده خسارت: 

 یاشود. که ممکن است در قرار داد می یقرارداد جار یرکه در قرارداد و غ یمخسارت دار یقاعده کل یک ما

 یخسارت یماست که اگر ما بخواه ینا یبه هرحال قاعده کل یول یردبه خود گ یاشکال مختلف ی،مدن یتمسئول

 یم:را اثبات کن قدمهچند م یدبا یریمبگ را
 

تعهد  یناست. ا یمعنیگرفتن خسارت ب یمرا احراز نکن یکه تعهد یتا وقت یعنی الف( وجود تعهد:

 . یعموم یفامر و تکل یک یاش ممکن است قرارداد باشد أمنش

نکند، گرفتن خسارت طبق قواعد  یتخلف یکس آن تعهد انجام نشود. لذا اگر یدبا یعنی ب( نقض تعهد:

 معنا ندارد.  یکل

به شخص وارد شود، لذا اگر نقص  یدشود بامیآنچه عرفا ضرر محسوب  یعنی ج( وجود و ورود ضرر:

 شود.میوارد نشود، خسارت گرفته ن یضرر یول یردصورت گ یتعهد

عدم  یدبا یانز و یعنی سبب ورود ضرر تعهد و ورود ضرر: یفایعدم ا ینب یتد( وجود رابطه سبب

باشد، جبران خسارت به بحث  ییر قرارداداگر تعهد غ یگری،تعهد، توسط متعهد باشد نه امر د یفایا

است  ینا می( ذکر خواهد شد و در آنجا قاعده عمو4) یشود که در بحث مدنمی یدهکش یمدن یتمسئول

 به اثبات برسد.  یدبا یطشرا ینکه تمام ا

 

 حالت وجود دارد: 2 در قرارداد یول 

  

 صورت  یندر ا ید،نقض تعهد نما یناز طرف یکیصورت نگرفته باشد و  ینیبیشپ یناگر در قرارداد ا

 یشاگر در قرارداد ضرر پ یول یردچهار شرط باال را اثبات کند تا بتواند خسارت بگ یدبا یدهد یانز

( وجود تعهد ۱] یدو شرط یعن یداز چهار شرط باال مفروض است و فقط با طشر 2شده باشد،  ینیب

از  یگرثابت کرد طرف د یدهد یانز ینکهحالت به محض ا یندر ا یعنی .را ثابت کند [( نقض تعهد2

 خسارت خواهد بود. یافتکرده است مستحق در یچیتعهد موجود سرپ

 

 

 اند. کرده ینیبیشخسارت و ضرر را پ ینطرف(۱

 اند.نکرده ینیبیشخسارت و ضرر را پ ینطرف(2



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 69
 

 قرارداد  ی. عدم انجام تعهد در موعد خاص اجراکردتوان نقض تعهد را احراز میکه  یاز موارد یکی

 کند. میقرارداد در موارد مختلف فرق  یاست. موعد اجرا

که اگر زمان خاص  یمهم است به نحو یاربس یاز قراردادها، انجام تعهد در موعد خاص یمثال در بعض

قرارداد  یخواهد رفت. مثال اگر شخص ینقرارداد از ب یتبرود کل مطلوب ینتعهد از ب یفایا یبرا

منعقد کند و قناد در  یقناد یکرا با  ینیدر روز مع یمراسم عروس یبرا یرینیش یلوک یکصد ویلتح

خواهد  یمعنیب یگرصورت انجام تعهد در روز د یندهد، در ا یلها را تحویرینینتواند آن ش ینروز مع

 را طلوبوحدت مهستند که موضوع معامله و زمان مقرر  ییقراردادها از نوع قراردادها ینا .بود

 .دهندمی یکلتش

 قرارداد را اجرا کرد.  یزن یو ثالث یتوان در زمان ثانمی یعنی. یستمهم ن یلیزمان خ یگاه 

کند، اگر در مدت مقرر قرارداد  یراش را تعمبسته که خانه یمانکاریبا پ یقرارداد یکس ینکهمثل ا

 ( طلوبتعدد متوان قرارداد را اجرا کرد. )می یگریانجام نشود، در مدت د

 اگر موضوع قرارداد در موعد و زمان مقرر اجرا نشود قرارداد در قرارداد نوع اول، »وحدت مطلوب ،»

اگر عدم انجام تعهد به خاطر  یطبق قاعده کل یعتاشود و طبمی یخورد و اصل قرارداد منتفمیبه هم 

 .کل قرارداد( نجامخسارت عدم ا یعنیتوان خسارت عدم انجام تعهد گرفت )میفورس ماژور نباشد 

 ینا یرشود و در غمیصورت همان خسارت پرداخت  ینشده باشد، در ا ینیبیشاگر خسارت پ

 شود.  یینمقدار خسارت در دادگاه تع یدصورت با

 باز اصل لزوم  ی«، در صورت عدم انجام تعهد قرارداداز نوع دوم باشد، »تعدد مطلوب رارداداگر ق

کند، متعهدله  یرخورد منتها اگر متعهد در انجام تعهد تأخمیهم نهو ثبات قرارداد است و قرارداد ب

 .یردخسارت بگتواند میتعهد  یدر اجرا یرتواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند و از باب تأخمی

 شروط ضمن عقد

 ما بحث شروط ضمن عقد است. اصطالح  یدر حقوق مدن یژهوهاز مباحث مهم در حقوق قراردادها ب یکی

 شده است.  یستأس یشروط ضمن عقد در مقابل شرط ابتدائ

موجود در  ینعقود مع که جزء یقرارداد یااست که فقها هر تعهد  یفقه یاصطالح :یشرط ابتدائ ▪

نامند، البته بنابه نظر می «یآمد، »شروط ابتدائمینبود و بصورت شرط ضمن عقد هم ن یامبرزمان پ

 کردند.  یداپ ینفوذ حقوق یشرط ابتدائ یقانون مدن ۱0اکثر حقوقدانان با تقنین ماده 
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 شود.میکه در ضمن عقد ذکر  یفرع یتعهد یعنی شروط ضمن عقد: ▪

   

 : دشونمی یبندیمجهت تقس 2شروط ضمن عقد از 

 

 شوند. می یمو شروط باطل و شروط باطل و مبطل تقس یح: به شروط صحیالف( از نظر ماهو

 شوند. می یمتقس یجهبه شروط صفت، فعل و نت ی،ب( از جهت شکل

 

 یشروط از نظر ماهو یبند یمتقس

 شروط ضمن عقد دو دسته هستند:  

 

 

 اند:شده یحه اصل در شروط ضمن عقد، صحت آنهاست، لذا شروط باطل تصرینکبا توجه به ا
 

ق.م  232شروط در ماده  ینکه ا شوندیموجب بطالن عقد نم یکه خودشان باطل هستند ول یالف( شروط

 اند که عبارتند از:ذکر شده

شرط شود:  یعی. مثال در ضمن عقد بیستکه بصورت متعارف قابل انجام ن یشرط شروط غیر مقدور: (1

 شرط غیر مقدور است. ینا یسیدبنو یعبا یبرا یزیککه اصال سواد ندارد کتاب ف یمشتر

عاقل بر آن  یکه نوع انسانها ینفع یعنی یی،منفعت عقال نباشد: یعقالن یدهکه در آن نفع و فا یشرط (2

 صحه بگذارند.

 شوند )شرط فاسد مفسد(میهم موجب بطالن عقد  که هم خودشان باطل هستند و یب( شروط

است که جهل به آن موجب  یمجهول یکه هم باطل است و هم مبطل عقد است، شرط یاز شروط یکی (۱

 .وضینع هردو طرف یاباشد  وضینطرف ع یکممکن است  ینشود. منظور از عوض ینجهل به عوض

 یماحمد بده به یلوک 20تا  ۱0از آن را در حدود  یمقدار یمگندم شرط کن یلوک ۱00 یعمثال در ضمن ب

شود که هم باطل است می یناز عوض یکیشرط موجب غرر خواهد بود، لذا موجب جهل به  ینکه ا

 و هم مبطل

 عقد:  یا( شرط خالف مقتض2

 اند. یحکه صح یشروط -۱

 که باطلند. یشروط -2

باطل است  ینید و عیاخالق حسنه و مسلمات شر ی،نظم عموم شرط مخالف با شروط نامشروع:(3

 الممتنع شرعا کالممتنع عقال« »
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گاه در  یچدر بیع البته ه یکو اثر عقد است مثال تمل یجهاز عقد، نت عداست که ب یزیچ عقد: یمقتضا

 یآثار مستلزم نف ینا ینفشود که می یاز عقد نف یشود بلکه آثارمین یعقد نف یمقتضا یمعقد مستق

 عقد است.  یمقتضا

تصور  توانمین یعنیاست،  یکبه عقد نزد یاراز آثار بس یسر یکمتعددند  یارآثار بس ینعام ا یدر معنا

 ذات عقدند( یمقتضا ینهاا یعنیآثار را نداشته باشد. ) ینمحقق شود بدون آن که، ا یکرد که عقد

ذات  یآثار مقتضا یندر واقع ا یعنیدون آنها هم اثر خود را دارد از آثار هستند که عقد ب یسر یکاما 

 ( یعب داطالق عقدند )مثل امکان اجاره دادن ملک مور یبلکه مقتضا یستندعقد ن

از  یاثر ینف یاآ ینکها یارذات عقد است که مالک و مع یمقتضا ،مق. 233م  عقد در یامنظور از مقتض

 به نظرعرف دارد. ینه؟ بستگ یاذات عقد است  یمقتض یعقد، نف
 

 یشروط از نظر شکل یبند یمتقس

 ا باطل(یباشند  یحصح ینکه)صرف نظر از ا شوندیم یمبه سه دسته تقس یشروط از نظر شکل: 

 234مورد معامله )م  یتکم یا یفیتشرط صفت عبارت است از شرط راجع به ک الف( شرط صفت:

 بنداول( 

 ذکر کرده است.  یزرا ن یتدر ماده کم یشود ولمیمورد معامله  یفیتمعموال صفت مربوط به ک

 مثل رنگ، بو، ساخت کارخانه مخصوص  یمسائل یعنی :یفیتک

مشخص شود  یدبلکه مقدار مورد معامله با یست،ن یفاز باب توص یتمورد معامله ذکر کم در :یتکم

 ینطرف یبرا یتکم یذکر گردد. اما گاه یدتا از آن رفع غرر گردد. همانطور که جنس و نوع معامله با

صورت  ینم( که در اق. 355)م  یاورندتوانند بصورت شرط ضمن عقد بمیلذا  یستن یمطلوب اصل

 . ودبه شکل شرط صفت خواهد ب

شود مین یعتوز یتآن کم یکند، ارزش و مورد معامله بررو یداپ یاگر جنبه وصفمورد معامله  یتکم

 خواهد شد.  یعثمن معامله برآن توز ید،مقدار مورد معامله را مشخص نما یت،اگر کم یول

 .خارج شرط شود در یآن است که تحقق امر یجهشرط نت :هب( شرط نتیج

خارج شرط شود. البته  در یبودن امر یضمن عقد یعنیکردن آن،  یجادنه ا یزی،وجود چ یعنی تحقق

 هر انسان قدرت بر یراز یست،ن یهر امر 234[ مذکور در م یامر]توجه داشت که مقصود از  یدبا
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از موجودات  یتواند که موجودمیانسان است و انسان  یاردر اخت یامور اعتبار یندارد ول یامر

 به وجود آورد.  یجهرا بصورت شرط نت باریاعت

 یلوک یمشتر یعیدر عقد ب یجه. )مثال بصورت شرط نتیعمل حقوق یک یجهنت یعنی :یجهپس شرط نت

 در طالق زنش باشد.(  یعبا

 تنیجه، از اعمال حقوقی باشد که نیاز به تشیرفات خاصی دارد، آن تنیجه به محض : اگر مورد شرط نکته

باشد،   شود مثل اینکه در ضمن عقد اجاره یبن یک زن و مرد، شرط شود که زن زوجه مردمی اشتراط حاصل ن

 یزرا که برای انعقاد نکاح لفظ خاصی الزم است.

به  یلدارند که تبد یدهعق یاباطل است و عده یجهشرط نت یناعتقاد دارند که ا یحالت برخ یندر ا 

 کندیم یداصورت معلق تحقق پهب نتیجهشرط  ینااعتقاد دارند که  میو گروه سو شودیشرط فعل م

دارد  یشتریب یتنظرات، نظر سوم مقبول ینگذارد. )که از بمی یاثر خود را برجا یفاتو با انجام تشر

 سازگارتر است(.  یزن یجهشرط نت یحقوق یو با مبان

برشخص  یا یناز متعامل یگیبر یعدم اقدام به فعل یاشرط فعل آن است که اقدام  ج( شرط فعل:

 ق. م(  234م  3شرط شود. )بند  ارجیخ

 یبرا یوارید یناز طرف یکیاست مثال شرط کنند که  یحقوق یاو  یشرط فعل، اعم از شرط فعل ماد

 .(یاش را بفروشد )شرط فعل حقوقخانه ینکها یا( یبسازد )شرط فعل ماد یگرید

 باشد. یسلب یا یجابیشرط فعل ممکن است ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  علیه الزام ا در درجه اول مشروطاش است. لذعهده بر یمشروط علیه فعل یعنیتعهد است،  یکشرط فعل

او را الزام کرد، اگر امتناع کرد ممکن  یدبه شرط و اگر آن را انجام نداد، در وهله اول با یدارد به وفا

 نکته( یک بحث مهم که در تحلیل شروط باید مدنظر قرارداد این است که: 

شرطی داری سه رکن است:  هر 
 

 

 

 ( مشروطه له ۱

 ( مشروط علیه ۲

 ( مشروط به )مورد شرط(3
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قرار دهد.  را برعهده مشروط علیه ینهانجام دهد و هز یگریدادگاه شرط فعل را توسط د یاست در موارد

 مکان هم وجود نداشت، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. ینو در آخر اگر ا

  شود نه میخود انجام شرط ممتنع  یعنیشود، که در قرارداد درج شده، ممتنع  یممکن است شرط یهگا

بعد عامل ممتنع بودن  یشود ولمی عممتن یمدانستمیما در زمان اشتراط ن یعنیشخص امتناع کند،  ینکها

حق فسخ نخواهد له ود چون خودش ممتنع شده لذا مشروطممکن است تصور ش ینجادر ا یدآمیبه وجود 

تعادل  یجادا یحق فسخ برا یرامشروط له قائل شده است. ز یحق فسخ برا 240م در ماده داشت. اما ق.

 کند. می یفانقش ا یقرارداد

  البته در یک حالت حق فسخ نیز وجود ندارد. و آن زمانی است که معلوم گردد مشروط له در ایجاد ممنتع شدن

 نقش داشته است. )قاعده اقدام(
 

 شود همه آنها را اسقاط کرد؟می یااز شروط سه گانه فوق، آ ?

 یتوان اسقاط کرد و بعد از اجرا اسقاط شرط معنمیکه اجرا نشده است  یرا تا زمانشرط فعل  الف(

 . ندارد

تعلق  ینیمع ینع یروه ب یشرط به وجود صفت ینکه ا یراز یست،قابل اسقاط ن شرط صفت، ب(

نه و در  یاهست  ینمع ینصفت موصوف در ع یاندارد، چرا که  یشترصفت دو حالت ب ینو ا گیردیم

 وجود ندارد.  یبعد از زمان انعقاد عقد شرط یگرد یراندارد ز یحالت اسقاط شرط معن دو هر

و بعد از به وجود  یدآمیکه به محض اشتراط به وجود  یراز یستقابل اسقاط ن یزن یجهشرط نت ج(

 وجود دارد.  یعمل حقوق یک یجهوجود ندارد بلکه نت یشرط یگرد ی،عمل حقوق یک یجهآمدن نت

 

 

 

 

 

 

 

اگر آن شرط وجود نداشته باشد  (نتیجه در دوحالت اخیر )شرط صفت و :نکته

آید، یا به محض اشتراط حاصل نشود، برای مشروط له حق فسخ به وجود می

تواند این حق فسخ را ساقط کند ولی آشکار است که اسقاط شرط با که می

 اسقاط حق فسخ حاصل از عدم تحقق آن تفاوت وجود دارد.
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شرط  بر یریو بالعکس اگر عقد باطل شود چه تأثبر عقد دارد  یریاگر شرط باطل شود چه تأث ?

 گذارد؟ می

 یجنبه تبع طمشرو یراکند زمین یجاددر صحت عقد ا یاالصول اخاللباطل شود، على طالف( اگر شر 

له حق فسخ داشته  که مشروط شودیموارد بطالن شرط باعث م یدر بعض یتانسبت به عقد دارد و نها

 باشد.

 فسخ  یا هکه معامله به واسطه اقال ی»درصورت :م آمده کهق. 24۶برود: در ماده  ینب( ولى اگر عقد از ب

کرده  یانب فسخ را فقط اقاله و ینجا« در ا...شودیکه در ضمن آن شده است باطل م یبهم بخورد. شرط

 است. یناالصول بطالن و انفساخ هم چنولى على

به  یبوده است ول یحعقد از اول صح یعنیفسخ و انفساخ بهم بخورد،  ،اگر عقد به واسطه اقاله (۱

خورد و میصورت شرط به هم  یناگر شرط اجرا نشده باشد در ا خورد،یعقد بهم م یلهر دل

 .اندبوده یحعقد و شرط از اول صح یراشود زمیشود بلکه منفسخ میباطل ن

هم که در ضمن آن عقد درج شده بود  یشرطاز اول باطل بوده باشد،  یعنیاگر عقد باطل شود،  (2

باطل بوده باشد  یلذا اگر انشاء اصل یگر،است، ضمن انشاء د ییشرط انشا یراشود زمیباطل 

 باطل خواهد بود.  یزتابع آن ن

 باشد که متعهد آن را انجام داده است. و بعد عقد  یپ( حال اگر شرط اجرا شده باشد، مثال شرط فعل

عوض آن را  یدکه از شرط سود برده و اصطالح استیفاء کرده است با یاقاله گردد، کس یافسخ  یاصل

 بپردازد. 

  :شوند مینکته( شروط به دو دسته قتسیم 

 

  

 ( شروط وابسته ۱

 ( شروط غیر وابسته )مسقتل(۲

 وابسته است، یعنی شروطی که مستقال یک عمل باید توجه داشت که آنچه از احکام شروط تا به حال بحث شد راجع به شروط

 اند. حقوقی نیستند، بلکه وابسته

ای بصورت شرط ضمن عقد درج شود در اینجا باید احکام ولی ممکن است عقدی در ضمن عقد دیگری ذکر شود، مثال اجاره

 اجاره رعایت شود. 

آید باطل عقد دیگری که بصورت شرط در ضمن آن می و در مورد بطالن یاانفساخ یا فسخ یا اقاله عقد اصلی در اینکه آیا

مسلم است این است که اگر بطالن عقد اصلی به خاطر عللی از قبیل، نامعین اختالف نظر وجود دارد، و آنچه شود یا نه؟ می

 توان به راحتی حکم برانحالل عقدی کرد که بصورت شرط، در ضمن آن آمده است.بودن مورد معامله باشد، نمی
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 یمعامالت فضول

 بدون سمت است یرمعامله به مال غ :یمعامله فضول 

 ذکر گردند. یداست که ابتدائا با یچند نکته راجع به معامالت فضول 

شده  یفضول یبه امکان انعقاد آنها به نحو یحکه تصر یعقود است چه عقود یهشامل کل ی( معامله فضول۱

 یاعمال حقوق میرا در بحث قواعد عمو یاحکام معامالت فضول یکه قانون مدن باشد، چرا هنشد یاباشد 

 آورده است. 

 معامالت است.  یبرا یشود و فقط حکم فضولمین یقاعاتشامل ا یمعتقدند که احکام فضول ی( بعض2

 یلک قاعده یاقتضا یراعده باطل است ز ینا یدهرا اجرا کند به عق یگرید یند اًفضولت یمثال اگر کس 

 بطالن است. 

 مذکور در آن  یطبحث شد شرا یاعمال حقوق یاساس یطدر شرا ۱90ماده  یلهمان طور که در ذ یول

 است. یرنافذهم غ یعقود، لذا ابرا فضول یااست نه فقط معامالت  یماده شامل تمام اعمال حقوق

در  یکل یا ینمع ینفقط در معامله به ع یباطل است و معامله فضول یدارند که تعهد فضول یدهعق ی( برخ3

است که  ینا م اصل برق. ۱9۷طبق ماده  یدتعهد نما یگریعهده د بر فضولتاً یمصداق دارد. لذا اگر کس ینمع

ذمه او شده قادر به  تعهد بر باشد که فقط شخص که فضولتاً یخود متعهد شده است و اگر مورد تعهد طور

 ینخلق کند( در ا یثالث یبرا ینقاش یتابلو یک یاناستاد فرشچ هتعهد کنم ک او باشد )مثال من فضولتاً انجام

 دانند. میصورت تعهد را باطل 

 بتوان تعهد  یدقابل تصور باشد با یبه نحو فضول ینمع یناذعان کرد که اگر معامله به ع یدبا یول

 یرد غیهم با یدارد پس تعهد فضول یتصور کرد چرا که ذمه ارزش مال یزرا ن یگریذمه د بر یفضول

 نافذ باشد. 

کند مثال على مال میو بنام غیر معامله  یراست که شخص به مال غ یزمان یمعامله فضول ی( مصداق اصل4

 .فروشدیخودش م یرا برا یگریهست که شخص مال د یمواقع یفروشد ولمیبرادرش  یبرادرش را برا

 فروشد آیا در اینجا معامله فضولی است یا باطل خواهد بود؟مال دزدی را برای خودش میمثالً سارقی 

تر این باطل است ولی نظر قویصحیح نیست لذا معامله برخی عقیده دارند که چون در اینجا جهت معامله 

 است که که مورد هم مشمول عنوان معامله فضولی خواهد بود.

 کنند.مشهور فقهای امامیه تأیید میو این نظر را نظر 
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 یابود  خواهد یمعامله فضول ینجادر ا یاکرده باشد که به مال او معامله نکند، آ یرا نه یگرید ی،( اگر مالک5

 خواهد بود. یهم معامله فضول ینجااست که در ا ینباطل؟ نظر مشهور ا

 رد  یااحکام اجازه  

  آن است در حقوق  یهکه شب یموارد یا یهستند که فقط در مورد معامله فضول یخاص یرد نهادها یااجازه

 مطرح است. یرانا

 یجادا ید،آنچه با ایرشود. زمین یجادا یزیچ ینیع یستو انشاء ن اجازه اعالم است یحقوق یتاز نظر ماه 

 باشد.  به قول و فعل دارد تا مبین یازکه ن یاست درون یامر یکشده است و اجازه فقط اعالم 

  ،بردن عمل  یناز ب یا یجادا یبرا یراز است ییانشا یتیماه یدارا ی،حقوق یترد از نظر ماهبه عکس

معامله  یعنیشده ) یجادکه قبل ا یتیبردن ماه یناز ب یبرا سپ یم،باش ییاراده انشا یدارا یدبا یحقوق

 . یمهست ییاراده انشا یازمندن (یفضول

 

 

 

 

 

 

  رد منجر به ضرر طرف مقابل باشد،  یااجازه  رد یرو اگر تأخ یستن یفور یرد در معامله فضول یااجازه

 ق به رد نباشد.مؤثر است که مسبو یاجازه زمان یناو حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچن

  

شود میموضوع مطرح  ینا یعنیا رد است. یموضوع انتقال اجازه  یدر بحث معامالت فضول یگرمسئله د ❖

 ادهاست که طبق م ینا مالک حین االجاره آنچه مسلم است ایالعقد است  ینرد حق مالک ح یاکه اجازه 

رد خود را اعالم کند با وراث است.  یااجازه  ینکهرد بعد از فوت مالک قبل از ا یام حق اجازه و ق. 253

 رد اختالف است:  یااجازه  یدنبه ارث رس یاما در چگونگ

 حد عرفی مبین باشد لذا سکوت مالک هراین اجازه و رد باید در 

 دانند.راضی باشد را موجب نفوذ معامله نمی چند که باطناً
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است مثل حق شفعه که هرکدام از ورثه به  یاعتقاد دارند که حق اجازه و رد حق مستقل یاالف( عده

 یککه نسبت به  یرد یانظر زن از حق اجازه و  ینرند، طبق ابمیاالرث خود آن را به ارث به سهم یزانم

 رد کند.  یاتواند آن را اجازه دهد و میبرد و میمنقول است ارث یرمال غ

 یاست که معامله فضول یمال بعتا یعنیاست.  یحق تبع یکرد  یامعتقدند که حق اجازه  یگریب( عده د

شد، مالک حق اجازه  یهرکس مالک مال مورد معامله فضول یگرآن واقع شده است، به عبارت د یبر رو

برد میمنقول است ارث نیرکه نسبت به مال غ یرد یانظر زن از حق اجازه و  ینشود، طبق امی یزرد ن یاو 

 است.  یمختص به پسر بزرگ متوف د)حبوه( وجود دار یکه برا یحق اجازه و رد یاو 

بلکه تابع ملک است و  یستن یاست که حق اجازه ورد، حق مستقل یندو نظر فوق نظر مشهور ا یناز ب

 خواهد شد.  یزشود، مالک حق اجازه و رد آن نمی یکه به واسطه ارث مالک ملک یهرکس

 انتقال داد؟  یرد را بصورت اراد یاه و زتوان حق اجامی یااست که آ ینبحث دوم ا ❖

توان آن میشود که نمی یجهنت یستن یرد حق مستقل یاحق اجازه  ینکها بر یگفته شد مبناز آنچه در باال  (۱

 انتقال داد. یگریرا مستقل به د

منتقل کند، در  یگریمال را به د ینخواهد امی یقرار گرفته و مالک اصل یکه مورد معامله فضول یاگر مال (2

 شود. میمنتقل  یدرد به تبع مال به مالک جد یااست که حق اجازه  ینمشهور ا ظرمورد ن ینا

 یمعامالت فضول یگری،هم وجود دارد که معتقدند، با انتقال مال توسط مالک به د یگریمسئله نظر د یندر ا

م را اعال ضولیاراده خود بر رد معامله ف یمال به طور ضمن یکه مالک با انتقال ثانو یراشود، زمیباطل  یقبل

نسبت به  یماده »هرگاه کس ینطبق ا یراکند، زمیرد  یقانون مدن 254نظر را مفهوم ماده  ینا یکرده است. ول

منتقل شود، صرف تملک موجب  یاز انحا به معامله کننده فضول یو بعد آن، مال به نحو یدمال غیر معامله نما

 « .نفوذ معامله سابقه نخواهد بود

 [رد]مورد معامله قرار گرفته موجب  یطور فضولهکه قبال ب یمال یرو ی،امعامله مصرف انجا: یجهنت 

 را نشان دهد. [رد] یمعامله ثانو ینکه ا یمداشته باش یلیمعامله سابقه نخواهد بود مگر آنکه دل
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 متعدد یمعامالت فضول 

 ممکن است درعرض هم باشند یگاه یمعامالت فضول: 

ممکن است  یا)ب( بفروشد و سپس )الف( همان مال را به )ج( بفروشد و  به را فضولتاً یالف( مال)مثال 

به )ب( و )ب( آن مال را به )ج( و)ج( به )د(  فضولتاًرا  ی)الف( مال یعنی،باشد،  یطول یمعامالت فضول

 آخر.  یال و

 دارد،رد  یاق اجازه و ح ینهامال، مالک نسبت به همه ا یک یمتعدد منعقد شده بررو یدر معامالت فضول 

اختالف است که  یرد جاک یذرا تنف یکیاگر  یندارد ول یگربر معامالت د یریکدام را رد کرد تأث اگر هر

است؟ طبق  یگریبه منزله رد د یکی یذتنف یاشوند؟ و آمیباطل  یامانند می یباق یمعامالت فضول یهبق یاآ

 است.  یدبا مالک جد یگرد یمعامالت فضول یفتکل یقواعد کل

 بوده است  یکه موضوع معامله فضول یمال یندارد: »اگرعمیاشعار  25۷م  :یطول یفضول التدر معام

تواند میواقع شود، مالک  یزن یگررد کند، مورد معامله د یارا اجازه  یمالک معامله فضول ینکهقبل از ا

از آن  بعدرا اجازه کرد، معامالت  یک صورت هر یناز معامالت را که بخواهد اجازه کند، در ا یکهر

 « .نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود

 است.  ینعین مع [مثمن] یاست که مورد معامله فضول یماده زمان ینتوجه داشت که فرض ا یدالبته با

شود می موجب از معامالت یکیصورت تنفیذ  یناباشد، در  یمورد معامله فضول یناگر ثمن معامله ع

 باطل خواهد بود. یو معامالت بعد یحصح یکه معامالت قبل

 اجازه از چه  یراست که تأث ینا شودیمطرح م یمعامالت اکراه و یکه در معامالت فضول میبحث مه

 نظر ارائه شده است:  2مورد  یناست؟ در ا یزمان

 یا یگذارد و عقد فضولمی ثرشود امیکه به عقد ملحق  یاجازه از زمان یعنی :یتناقل یهنظر -1

 ندارد.  یاثر یچقبل از لحوق اجازه ه یاکراه

گذارد و میشود، اثرش را از زمان انعقاد عقد میاجازه که به عقد ملحق  یعنی :یتکاشف یهنظر -2

 شود:می یمهم به دو دسته تقس یتکاشف یهشود. نظرمی یحعقد از اول صح

 و منفعت هر دو از زمان انعقاد عقد منتقل  ینع لکیتما ینکها یعنی: یقیکشف حق یهالف( نظر

 شود. می

 منافع از زمان انعقاد  یتاز زمان اجازه و مالک ینع یتمالک یعنی: یکشف حکم یهب( نظر

 شود. میعقد به منتقل الیه، منتقل 
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 کرده است.  یتتبع ینهااز ا یکاز کدام  یقانون مدن ینکهدر مورد ا :یقانون مدن یهنظر

 یشده است ول یتتبع یتکاشف یهاختالف نظر وجود دارد. البته اتفاق نظر هست که از نظر انانحقوقد ینب

با توجه ماده  یبرخ ی؟کشف حکم یااست  یقیاست که کشف مورد نظر قانونگذار کشف حق یناختالف در ا

نظر طرفداران  ینرا قبول کرده است )که ا میحک یتکاشف یهند که قانونگذار نظراعتقاد دار یقانون مدن 25۸

م که در صورت اجازه مالک ق. 25۷با توجه به مفهوم ماده  یها دارد( اما برخدانشگاه یداسات یندر ب یادیز

ماده کشف در  ینداند معتقدند که امیرا که قبل از اجازه واقع شده، نافذ  ی)در معامالت متعدد معامالت بعد

به  یم،رسمی یقیدو ماده به کشف حق ینلذا از جمع ا را،، کشف در منفعت 25۸است و ماده  یرفتهرا پذ ینع

 اند.یرفتهنظر را پذ ینا یاناز بزرگان از جمله دکتر درود یتر است و برخیرسد که نظر دوم اولمینظر 

 انجام شد و رد شد، صرف  یاگر معامله فضول ینکهمطرح شده است و آن ا یبحث یدر معامالت فضول

  یست؟چ یاز نظر مدن یتشبوده است مسئول یرکه متصرف مال غ ینظر از صحت و بطالن، کس

 یست؟چ ینمتصرف یفحال اگر تصرفات متعدد باشد تکل 

 :یمرابطه دار 2مورد ما  یندر ا

 یاز متصرفین برا یکتواند به هرمیاست که مالک  ینا یمالک و متصرفین: قاعده کل ینالف( رابطه ب

او  منفعت هم به هر متصرف نسبت به منافع خود یاست و برا یتضامن یتمسئول یعنیرجوع کند،  ینع

 مابعد رجوع خواهد کرد. یادیو ا

است که مال در  یعهده کسبر یینها یتاست و مسئول ینسب یتخود متصرفین مسئول ینب( در رابطه ب

( و در مورد منفعت هرکس به اندازه زمان متصرف خود ضامن یندست او تلف شده است )در مورد ع

 است. 

 در سقوط تعهد 

 ینکه در ا شوندیساقط م یطرق مختلف به ید،آمیبه وجود  یضمان قهر یاتعهدات که به موجب عقود  -۱

 .کرد یمخواه یطرق را بررس ینا مبحث

به عهد، عمل  یانجام دهد، انجام تعهد و وفا یدبا یردگمیعهده  را بر یتعهد یهرگاه کس به عهد: یوفا -2

به قصد انشاء  یازاالصول نگذارد لذا علىمی یاست که اثر خود را برجا یدادیرو یکبلکه  یستن یحقوق

 یصورت عمل حقوق ینود که در ابه متعهد له ش یانتقال حق یا یکبه عهد سبب تمل یوفا ینکهندارد، مگر ا

 یونکه خود شخص مد یستن یازیالقاعده نبه عهد على یبه قصد انشاء دارد. در وفا یازطرفه است و ن یک
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 یگرید یند یاگر شخص ی( ول2۶۷)م است یزهم جا یونمد یربه عهد از جانب غ یکند بلکه وفا یند یفایا

م ق. 30۶ماده  یطشرا یااز جانب او اذن داشته باشد  ینکهمراجعه کند مگر ا یونتواند به مدمیکرد، ن یفاءرا ا

مأذون از طرف مالک باشد.  یامالک آن  یدتعهد خود بدهد با یفایحاکم باشد. هرگاه متعهد مال را در مقام ا

و  باشد یاست که مورد آن کل یشرط مربوط به تعهدات ین( البته ا2۶9داشته باشد )م  یتو شخص هم اهل

دهد میخود  یند یفایا یکه متعهد برا یرا به او شود. لذا اگر مال یانتقال حق یامتعهد له و  یکسبب تمل یفاء،ا

 .عپس از انعقاد عقد بی یعتوسط با یبه مشتر یعاست مثل تسلیم مب یشرط منتف ینملک خود متعهدله باشد ا

 یعنی] یاثر اصل ینو به تبع ا شودیاقاله سبب انحالل عقد م .توان تعهد را ساقط کردمیاقاله  یلهبوس -3

 .شودیموجب سقوط تعهد هم م بعضاً [انحالل عقد

 باشد  ینسقوط تعهد است که تعهد سبب د یلهبه عنوان وس یدارند، اقاله زمان یدهعق یاندکتر کاتوز

 نه خود آن. 

 دارد:  اختالف نظر وجود یرخ یاا اقاله عقد است یآ ینکهمورد ا رد 

 یتأخیر ثمن وجود ندارد. برخ یارخ یع،اقاله ب لذا مثال در یستاست که اقاله عقد ن یندر فقه نظر مشهور ا

که  دارند به هرحال حقوقدانان اعتقاد یدانند. ولمیعقد  یزاقاله را ن یانحقوقدانان از جمله دکتر درود از

و شرط در آن راه  یبع یارو خ یستقابل اقاله مجدد ن ینطرف ی. لذا به تراضیستن یداقاله معامله جد

 از عقود هم گفته شده است که اقاله راه ندارد. از جمله وقف، نکاح و ضمان.  یندارد. در مورد برخ

 در مورد اقاله یدیچند نکته کل:  

 یآن را اقاله و تفاسخ کنند« لذا برخ یتوانند به تراضمی [ینطرف]»بعد از معامله  :مق. 2۸3الف( طبق م 

توانند میبوده است که  یافراد یاندر مقام ب 2۸3که چون قانونگذار در ماده از حقوقدانان اعتقاد دارند 

توانند عقد را میعقد را ذکر کرده است، لذا وارث و قائم مقام متعاملین ن ینعقد را اقاله کنند و فقط طرف

 .شودمیاند که اقاله حکم است نه حق، لذا به وارث منتقل ننظر گفته نیا یهاقاله کنند و در توج

 یایوهباشد مثل خورده شدن م یقیتلف حق ینخواه ا (2۸۶م ) یستمانع اقاله ن یناز عوض یکیب( تلف 

در هر دو حالت بعد از اقاله بدل داده  .به ثالث یعانتقال مب الباشد مث میا تلف حکیکه فروخته شده بود 

 [.است یحکم در مورد فسخ، در صورت تلف مورد معامله هم جار ینا]شود می

است که به واسطه عقد مالک شده است  یله از زمان عقد تا زمان اقاله مال کسصج( نمائات و منافع منف

و منافع  یدآمیالیه درمنتقل یته ملککه با عقد مال ب یراز تموافق قاعده اس 2۸۷قسمت از ماده  ینکه ا
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 یت متصله مال کسآنما ی)... ول: داردمیدر قسمت دوم ماده مقرر  یهم به طبع مال او خواهد بود ول

 یک با اقاله هر یراقسمت از ماده خالف قاعده است. ز ینشود( حکم امیاقاله مالک  یجهنت است که در

 یتت متصله که در ملکئانما یکهاند، در حالقبل از عقد مالک بودهشوند که می یزیمالک آن چ ین،از طرف

 .مالک بوده است یگراست که قبل از عقد طرف د یزیاز آن چ یشترشود بمی یدفروشنده تول یا یدارخر

 ابراء

 وجود داشته باشد ینیاست که قبال د یناست و اعتبار آن منوط به ا یتبع یابراء عمل حقوق. 

  شودمینفر واقع  یکبه اراده  یعنیهست  اتیقاعجزء ا ابراء. 

 است.  ینی( که اسقاط حق د2۸9صرف نظر کند )م  یاردائن از حق خود به اخت ینکهابراء عبارتست از ا 

 توان ذمه او را میرا داشته باشد ن ینید یمتعهد به تسل یکه کس یاست لذا در صورت یموضوع ابراء کل

اگر سبب  یاآ ینکهموجود باشد و ابراء مالم یجب باطل است، در مورد ا دیابراء با ضوعابراء کرد، البته مو

که  ینیابراء د که رنداعتقاد دا یاننه دکتر کاتوز یارا ابراء کرد  ینتوان آن دمیوجود داشته باشد  یند

 است.  یحشده صح یجادسبب آن ا

 
 چند نکته در مورد ابراء

  

دارد و عقد معوض است که موضوع  یقرارداد یتکه ماه ستاز طرق سقوط تعهد ا یکی تعهد: یلتبد ❖

 ( است. یدتعهد جد یدایشعقد )سقوط تعهد سابق در برابر پ ینا

 ییشدن کاال یابمثل نا یقهر یادخالت داشته باشد پس اگر حادثه یناراده طرف یدتعهد حتما با یلدر تبد ❖

 . یستتعهد ن یلتبد ینکند ا یداپ ییرموجب شود که موضوع تعهد به بدل آن تغ

 

 

 

 

 

 

 

 است. یحابراء معلق صح▪

 است. یحمشروط صح ابراء▪

 .شودیعوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطالن ابراء نم شرط▪
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 :کند یداتواند تحقق پمیتعهد به سه شکل  یلتبد ❖

 

تعهد  یلاست که متعهد و متعهد له به تبد یموضوع تعهد: و آن وقت یلتعهد به اعتبار تبد یلالف( تبد

  .م(ق. 292م  ۱ )بند یندنما یاز اسباب تراض یشود به سببمیکه قائم مقام آن  یدیبه تعهد جد یاصل

له قبول کند  متعهد یتاست که شخص ثالثی بارضا یمتعهد: و آن زمان یلتعهد به اعتبار تبد یلب( تبد

 .(292م  2)بند  یدرا اداء نما متعهد ینکه د

 یکه برا یطیکند، چراکه شرامیبا آن فرق  یعقد ضمان است ول یهتعهد شب یلنوع تبد ینا 

عهده متعهد بود  که بر یندر عقد ضمان، همان د یاو ثان یستشرط ن ینجاضمان الزم است در ا

ساقط  یمتعهد، تعهد اصل یلتعهد به اعتبار تبد یلدر تبد یشود. ولمیبرعهده ضامن منتقل  یناًع

 . یردگمیبرعهده ثالث قرار  یدیشود و تعهد جدمی

کند )بند میمنتقل  یگرد یالذمه متعهد را به کسله مافی له: که در آن متعهد تعهد به اعتبار متعهد یلج( تبد

  .(292 م 3

 یفکرده است که با تعر یفتعر یرتعهد را طو یلم قسم سوم از تبدق. 292قسمت از ماده  ینا 

 یلتعهد به اعتبار تبد یلتوجه داشت که انتقال طلب با تبد یدبا یشود ولمی یکی)انتقال طلب( 

منتقل  یریگبه د یناله دارد ع که متعهد یمتعهد له متفاوت است. چرا که در انتقال طلب همان طلب

له دارد ساقط  که متعهد یمتعهد له، تعهد یلتعهد به اعتبار تبد یلدر تبد هکیشود، درحالمی

 شود. می یجادبا همان اوصاف به نفع ثالث ا یدیشود و تعهد جدمی

 در  یاست ول یخود باق یهم در ضمان و هم در انتقال طلب على األصول تضمینات تعهد برجا یاز طرف

آن را صراحتا  ینطرف ینکهتعهد سابق بر تعهد الحق تعلق نخواهد گرفت مگر ا یناتتعهد تضم یلتبد

 (293شرط کرده باشند )م 

 تهاتر

موجود  یلذ یطکه شرا یدر صورت یکدیگرآنها با  یوند ینباشند ب یونمد یکدیگردو نفر در مقابل  یوقت ✓

 شود.میباشد تهاتر حاصل 

 جنس باشد.  یکاز  ینموضوع دو د یدالف( با 

 باشد. یکی یند دو یهمکان تأد زمان و یدب( با 
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 ازی به توافق طرفین ندارد. نکته: تهاتر قهری است لذا نی 

 اندزودههم اف یگرسه شرط د یبرخباهم تهاتر شوند  یندو د ینکها یبرا:  

  .باشند یکل یدبا یند الف( دو

 باشند.  یگریمتعلق حق د یدنبا یند ب( دو

 .محقق و ثابت باشند یدبا یند ج( دو

 

 هالذم یماف یتمالک 

مالک  یونافتد که مدمیاتفاق  یاز اسباب سقوط تعهد است. و آن زمان یکی یزالذمه ن یماف یتمالک ▪

نسبت  او ینباشد، پس از فوت مورث د یونبه مورث خود مد یاگر کس ینکهالذمه خود گردد، مثل ایماف

 شود. میبه ارث شد( ساقط  یلتبد یونو د یتکه ترکه بعد از اخراج وص یزمان یعنیبه سهم االرث )

است از  ینتعهد که تعدد طرف یاز ارکان بقا یکیاست که  ینالذمه ا یماف یتتعهد در مالکعلت سقوط  ▪

 گردد.میشود لذا تعهد ساقط مینفر جمع  یک در یونرود و وصف دائن و مدمی ینب

  

  

اتحاد سبب یا اتحاد ارزش و مبلغ دو دین از شروط تهاتر نیست، بلکه دو دین 

ای که با هم معامله نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار تا اندازه

 شوند.آن در مقابل یکدیگر بری می
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 یاتکل

 است.  یرتقص یهنظر نظر یناولارائه شده است که  یمختلف یاتنظر یمدن یتمسئول یدر مورد مبنا ✓

است و  یمدن یتمسئول میدهد قاعده عمومی یلرا تشک یمدن یتمسئول یو مبنا یهکه پا یرقصت یهنظر ✓

 شود. میرجوع  یرنباشد به قاعده تقص یاگر قاعده خاص

 :گیردی( مطلب مد نظر قرار م3) یرتقص یهدر نظر یکل طوربه  ✓

 فعلى انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت  یاگر کس یعنیاصل بر برائت است  ینکهاول ا

 .خسارت زننده باشد یتاصل بر مسئول ینکهاوست نه ا

 تقصیر او ثابت شود یدزننده محکوم به جبران خسارت شود با یانز ینکها یبرا ینکهدوم ا. 

 را ثابت کند.  یرتقص یدزده( بایانز یعنی) یمدع ینکهسوم ا 

 

از سه  یول یمهست یرتقص یهباز در محدوده نظر یعنیاست  یرفرض تقص یهکه ابراز شد، نظر میدو یهنظر ✓

سبب در  یهبا نظر یرتقص یه. نظریستن یربه اثبات تقص یازیزننده، ن یانز یتمسئول یبرا یعنصر اساس

 .دارد بقفقه تطا

 یتمسئول یجادا یبرا ین نظریهخطر بود در ا یهمطرح شد، نظر یمدن یتکه در باب مسئول میسو یهنظر  ✓

 یرابطه برقرار شود ول یفعل خاص و مشخص و ضرور یک یناست که ب یمصداق خاص کاف یک در

 .یستن یربه احراز تقص یازین

 یگریبه د یکه ضرر یدر هر دو کس یراتواند با قاعده اتالف همانند شود زمی یرانقاعده خطر در حقوق ا ✓

که فاعل فعل  ی. تنها کاریمآن ندار عدم اثبات یا یربه اثبات تقص یازیبزند ملزم به جبران آن است و ن

را برهم  یانفعل و ز ینب یتاست که رابطه عل ینتواند انجام دهد امی یتاز مسئول ییرها یبرا یانبارز

 بزند. 

خطر  یهاز نظر یدترارائه شد که گاها شد یتمسئول یراجع به مبنا یگرید یاتخطر نظر یهبعد از نظر ✓

ما  یاتنظر یندر ا یول یمرا الزم داشت یتوجود رابطه عل یتمسئول یخطر ما برا یهدر نظر یراز د،بودن

شوند. میمطلق ذکر  یتمسئول یا ینبه تضم یتکه تحت عنوان مسئول یم،را هم ندار یتاحراز رابطه سبب

 تواند با غصب همانند شود. می یرانرحقوق اد یزن یهنظر ینا
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  یغرب یاتدر همان اندازه که در باال با توجه به نظر یمدن یتمسئولدر فقه هر چند محتوا و گستره بحث 

 یتفقها متفاوت است. فقها چند قاعده در باب مسئول یاننحوه ب یاز نظر شکل یگفته شد وجود دارد ول

 دارند:  یمدن

 یعنیشود. سبب  یگریسبب و رود خسارت به د یاست که کس ینا یبمقصود از تسب :یب( قاعده تسب1

 یجادکه خسارت ا یعوامل مختلف یندر ب ی، منتهکند نه مباشرتاًمیکه با واسطه خسارت وارد  یعامل

هم داشته  یو ضامن باشد که انحراف یتواند عامل اصلمی یسبب وقت یناست و ا یکنند عامل اصلمی

 داشته باشد.  یرتقص یعنیباشد 

آن با  یزوارد آورد و فرق و تما یگریرا به د خسارتی مباشرتاً یکس ینکها یعنیاتالف  ( قاعده اتالف:2

 شود.میخواهد و با فورس ماژور هم رفع مین یری؛ تقصاست که ینا یبتسب

  [یاذن قانون یا یچه اذن مالک]را بدون اذن تصرف کند  یرمال غ یاگر کس یعنی یدضمان  :ضمان ید (3

على ] یقاعده اصطیاد .هم مشهور استالید  ىعله به قاعد یدقاعده ضامن است. قاعده ضمان  ینطبق ا

است. قاعده )على الید( با توجه به اطالق و عموم  یدقاعده ضمان  یبانگر[ یهتؤد یالید ما اخذت حت

 یعآنقدر وس یتمسئول ینآن را تصرف کند و هم جاهل باشد و ا شود که عالماًمی یخودش هم شامل کس

 یکمطلق نزد یتمسئول یا ینبه تضم یتبا مسئول ید،جد قبا حقو یمده یقتطب یماست که اگر بخواه

 شود.می

که اکثر فقها  ینظر یردگمیمورد استناد قرار  یاراست که در فقه بس یاز قواعد رالضر ( قاعده الضرر:4

 توان با استناد به آن جعل حکم کرد.میکند و نمیحکم  یبر آن اعتقاد دارند، آن است که قاعده الضرر نف

 یبداده و بواسطه فر یبرا فر یگریکه د یطبق قاعده غرور، کس یب،فر یعنیغرور  ( قاعده غرور:5

 .به او وارد شده است، ضامن است »المغرور یرجع على من غره« یخسارت

اش یجهنت هانجام دهد ک یرا به طور نوع یکار یا یتیبا اراده خود مسئول یکس یعنیاقدام  ( قاعده اقدام:6

 است. یتمسئول یجادا
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 یمدن یتارکان مسئول

 شود: میذکر  یتمسئول یبرا یمعموال سه رکن اصل 

موارد ممکن  یمباح باشد هر چند در بعض یرغ یاست که بطور کل یرفتار یافعل  :باریانالف( فعل ز

 نامند.  مسئول شود که آن را )سو استفاده از حق( یزن یشدر اعمال حق مشروع خو یاست کس

را وارد کرده است. لذا اگر  یکه ضرر یمدانمیرا ضامن  یما کس ی،مدن یتچون در مسئول ب( ضرر:

 داشت.  یمنخواه یمدن یتیضرر نباشد ما اصال مسئول

 باشد: یژگیسه و یدارا یدشود بامی یتکه موجب مسئول یضرر 

  .باشد یواقع یدضرر با (۱

 .جبران نشده باشد یدضرر با (2

 یممستقشود، در ضرر مین ی؛ ضرر تلقیادبا واسطه ز یضررها یعنیباشد  یممستق یدضرر با (3

 ینکها یاببرد و  ینرا از ب یگرید ینماش یبرود: مثال کس یناز ب یممکن است مال موجود

البته در نظر غالب و . نشود )عدم النفع( یجادشود، ا یجادتوانسته امیکه  میمنفعت مسل

حقوقدانان مورد  ینآنچه االن در ب یول یستالنفع قابل مطالبه نعدم هاست ک ینمشهور ا

 .است شود، قابل مطالبه یباشد و عرفا ضرر تلق یمالنفع اگر مستقکه عدم ینست،ست ااتفاق ا

 مورد  یبند یمتقس یناست: آنچه در ا یو ضرر معنو یبه ضرر ماد یمضرر تقس یگرد یمتقس

 نه؟  یاجبران شود  یدخسارت هست و با یاآ ویاست که ضرر معن یناختالف است ا

خاطر  یتشف یو نوع یستبه پول ن یمقابل تقو یدارند که چون خسارت معنو یدهعق یاعده

 یفیعلیه، تکلکه مدعى یمجبران شود و اگر شک کن یدو نبا یستشود لذا خسارت نمیمحسوب 

در مقابل اکثر حقوقدانان  مااست. ا یفتکل یادتدارد اصل عدم ز یزائد بر جبران خسارت ماد

 یتکه اگر ارکان مسئول یراجبران شود ز یدخسارت است و با یزن یدارند که خسارت معنو یدهعق

که  یاتد یندگومی یهجبران شود. و در توج یدرا عرف، خسارت بداند با یجمع باشد و ضرر

 است. یمعنوخسارت  یشده نوع یینمقدر تع یدر فقه بصورت مقدار

 ییدر اجتماع اسباب کدام سبب مسئول است از بحثها ینکهو ا یتتعریف رابطه سبب :یت( رابطه سببج

 مناقشه شده است:  یاراست که در مورد آنها بس

 باشد. یکسبب نزد یدکند با یجادا یترابطه سبب ینکه،ا یاند، سبب براگفته یبرخ (۱
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 .واسطه باشدسبب بال یدبا ندک یجادا یترابطه سبب ینکه،ا یاند سبب براگفته یبرخ (2

 متعارف باشد.  یدکند با یجادا یترابطه سبب ینکها یاند سبب براگفته یبعض (3

و ضرر  یانبارفعل ز یناست که ب یمو مستق یرابطه عرف یت،گفت که: رابطه سبب یدنظرات با ینا یناز ب

کرده است  یداپ یشتریب قبولیتسه گانه فوق، نظریه سبب متعارف م یاتنظر ینا ینلذا از ب شودیم یجادا

 را مالک مسئول بودن و ضرر دانسته است. یخود استناد عرف 33۶هم در ماده  یو قانون مدن

 کنند که عبارتند از:میرا قطع  یانبارضرر و فعل ز ینب یتموارد وجود دارند که رابطه سبب یبرخ 

را رفع کند چرا که با دخالت قوه  ئولیتتواند مسمیاست که  یر از عواملفورس ماژو الف( قوه قاهره:

 شود. می یبر یتشود و فاعل از مسئولمیبین ضرر و قوه قاهره برقرار  قاهره رابطه تسبیت عرفاً

اقوا از اکراه شونده  یاست چرا که اکراه کننده سبب یمدن یتاز علل رافع مسئول یزاکراه ن ب( اکراه:

 یبر یتاکراه شونده، از مسئول و شودیکننده برقرار م اهضرر و اکر ینب یتاست، لذا عرفا رابطه سبب

 . گرددیم

 یانبه اراده خودش ز ی،شود به خاطر عوامل خارجمیاست که شخص مجبور  یحالت ج( اضطرار:

را  یمدن یتاضطرار مسئول یت که بطور کلاس ینشود ا یانب ید. آنچه در مورد اضطرار بایدوارد نما

حکم  یدارد ولمیرا بر  یگریحرمت استفاده از مال د یعنی یفیکند چرا که اضطرار حکم تکلمین یمنتف

 .ماندمی یخود باق یکه ضمان است بر جا یوضع

 ندارد.  یتدر رابطه سبب یریاضطرار تأث یپس به طور کل :یجهنت 

کند، میرا مخدوش  یترابطه سبب ینکهباشد نه از باب ا یمدن یتتواند رافع مسئولمی د( دفاع مشروع:

 کند.می یلمباح تبد یمباح بود به عمل یرغ یرا که عمل یانبارعلت که فعل ز ینبه ا لکهب

 جدا کرده است: یگربحث را از همد دوقانونگذار  یمدن یتدر بخش مسئول

 توان گفت: میباره  یندر ا یاست که بطور کل یاتبحث اول: کل الف( 

ماده را  یناز حقوقدانان ا ی( برخ303برگرداند. )م.  ایدکرده است ب یافترا در یهر کس من غیر حق مال( ۱

 .دانندیعادالنه م یرقاعده دارا شدن غ

که بدون  یدارد از کس کند، حق یهرا تأد یندانست آن دمی یونخود را مد اًاشتباه یناروا: اگر کس یفای( ا2 

به }کننده  پرداخت یشخص داماق یدناروا با یفااحراز ا ی( پس برا302. مید )حق اخذ کرده است استرداد نما
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کند که اشتباه در مین یاشتباه پرداخت کننده احراز شود و فرق ید: باثانیاً ؛یرههبه و غ { باشد نه مثالًیفاعنوان ا

 باشد. یندا یا یونمد یا یند

به اداره  ماده اصطالحاً ینم است. اق. 30۶آمده است م.  یمدن یتمسئول یاتکه در بخش کل یگریبحث د (3

محجور و امثال آنها را بدون اجازه  یا یباموال غا یاگر کس» :داردمیمال غیر مشهور است. که مقرر  لیفضو

 یلکه تحص یخود را بدهد. درصورت یدحساب زمان تص یدکه حق اجازه دارد، اداره کند با یکس یامالک 

کننده مستحق اخذ  لتدر دخالت موجب ضرر صاحبان مال باشد. دخا یرتأخ یااجازه در موقع مقدور بود 

 « .اداره کردن الزم بوده است یخواهد بود که برا یمخارج

که  یکس]دانند. که طبق آن میقاعده احسان  یقاز عمده مصاد یکیم را در حقوق موضوعه ق. 30۶ماده 

او به ملک غیر وارد شود ضامن  یطو تفر یکه ممکن است بدون تعد یکند در مقابل خساراتمی یاحسان

 شود. میمحسوب  [یقانون ینام] ینام یقاعده متصرف نوع ینواقع طبق ا رد [یستن

 م: ق. 306ماده  یطشرا

از ورود ضرر به مال  یریجلوگ یبرا یباشد، لذا اگر کس [یراداره مال غ] به عنوان یرالف( دخالت مد

قصد  یعنیشود )مین یانجام دهد، اداره مال غیر تلق یتصرف کند و اصالحات یگریخودش در مال د

 احسان نداشته باشد( 

متعذر  یزاخذ اجازه ن ید. و بایستن یاجازه ممکن نباشد، لذا صرف قصد احسان کاف یلب( تحص

 است.  ضامن اباشد و الّ

 است نه شخص(  یباشد: )مالک ضرر نوع یدر معرض خطر جد یدمال با( ج

شده است تناسب  یریکه از آن جلوگ یبطور متعارف بین ضرر وارده و ضرر یدد( در قاعده احسان با

 وجود داشته باشد.

 یضمان قهر

 کرد. یمخواه یبرشمرده است بررس یضمان قهر یبرا یرا که قانون مدن یچهار موجب قسمت یندر ا 

 .غصب و آنچه در حکم آن است (۱

 اتالف (2

 یبتسب (3

 یفااست (4
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 غصب

بدون مجوز هم در حکم غصب غیر مال  برد یعدوان، ]اثبات  است به نحو یربر حق غ یالغصب است ❖

 [ است

 ینباشد ا یششرط است و اگر متصرف جاهل بر عدم استحقاق خو یالف( در غصب علم و آگاه 

 در حکم غصب است.

 را داشته باشد.  یافتن یالقصد است یدمتجاوز و غاصب در غصب با (ب 

 ینهاداشته باشد هر چند ملک باشد، لذا به نظر ا یتمال یددارند که موضوع غصب با یدهعق یج( برخ 

 یادر مقابل عده یول یستاست غصب ن یگریکه ملک د یخال یتکبر یقوط یکبر  یالتصرف و است

توان حکم به جبران می یو با مالگ شخص یمدن یتقانون مسئول یک ادهم یاراعتقاد دارند که با مع

 داد.  یهر غصب

  حق تحجیر حق رهن و... یت،باشد مثل حق مالک یرغ یاختصاصد( هر گاه حق مورد غصب، حق 

 ینجادر ا میباشد مانند حق تقدم به مشترکات عمو یاختصاص یراگر غ یغاصب ضامن آن است ول

 ضامن تلف حق تقدم هست. یاز صاحبان حق است ول یکیکه خود  یرا. زیستضامن منفعت ن

 یرکه در غصب تعلق به غ یراز یستارث را تصرف کند غاصب ن یون،د یه،( اگر وارث، قبل از تادـه 

ورثه  یتدارد که به محض فوت مورث ترکه بطور متزلزل به ملکمیم مقرر ق. ۸۶۸شرط است و در 

 . شودیوارد م

 مالک را از تصرف در حال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال  یهر گاه شخص (و

تواند می یشرط است ول یالتحقق عنوان غصب است یچون براشود. ]مینکند غاصب محسوب  یداپ

 [ باشد یبتسب

 

  شمرده شده است: یلغصب عناصر ذ یبرا

 .که اعم از تصرف بالفعل و بالقوه است یال( است۱

 .شرط نباشد ممکن است در حکم غصب باشد ین( به نحو عدوان: )علم و عمد( اگر ا2

 .یردگمیرا در بر  ی( حق غیر: منظور حقوق مال3

 است. یامدهن یدق ینم ادر ق. یاند ولآورده یزرا ن (استقالالً ید)ق ی( در کتب فقه4

مکره هم ضامن است، البته بعد از  یاست و حت یرتأثی( در قاعده )على الید( اکراه بی

 تواند به اکراه کننده رجوع کند. می تجبران خسار
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 در حکم غصب:  یقموارد و مصاد 

بود و مجوز رفع شد، و متصرف همچنان به تصرف خود  یامان ید،است که اگر  ینا یالف( قاعده کل

 شود. میآن بار  رب یضمان یدشود و به تبع آثار و احکام می یاو ضمان یدادامه داد، 

 .غیر بدون مجوز، عقود فاسد هستند د بر مال غیریاثبات  یگر،ب( مصداق د

 ید یرکه بر مال غ یسمنعقد شود بعد مشخص گردد که عقد فاسد بوده است. ک یمثال اگر عقد 

حکم را قاعده )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(  یناثبات پد است. ا یقداشته باشد از مصاد

 است.  هاستخراج شد

نه اما آنچه  یاعکس قاعده هم قابل اعمال است  یاقاعده فوق اختالف نظر وجود دارد که آ در مورد

اعم  یقاعده مصداق ندارد و هر عقد فاسداست که عکس  ینحقوقدانان مشهور است، ا یناالن در ب

 مشمول حکم عقود فاسده است.  یمعاوض یرغ یاباشد  یعقد معاوض ینکهاز ا

شود، مثل ماده می یضمان یدبه  یلتبد یطو تفر یاست که با تعد یبحث: ید امان یگرد اقج( مصد

 یلتبد یید امان یطو تفر یبا تعد یشود و گاهمی یضمان یدبه  یلتبد یم با مطالبه، ید امان.ق ۶۱۶

 در حکم غصب است. یراثبات پد برمال غ یطو تفر یشود و بعد از تعدمی یضمان یدبه 

 :است یدر بحث غصب سه حالت قابل بررس

 بوده است. یقانونیرنفر متصرف غ یکنامشروع دارد و فقط  ید ییفرد به تنها یککه  یحالت (۱

 (یادیاست. )تعاقب ا یتصرف طول ینداشته باشند که ا یدبدون مجوز  ینفر بر مال 2که حداقل  یزمان (2

 .گیردیمجاز، مورد معامله هم قرار مغیرتصرف  یااست که مال مورد غصب و  یحالت سوم زمان (3
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 در غصب ساده: 

 آن را  یمتق یامثل  یدو اگر تلف شده باشد با یدبه صاحب آن رد نما یناًمال مغصوب را ع یدغاصب با

ماده سه  یندر ا .م(ق. 3۱۱بدل آن را بدهد )م  یدممکن نباشد با ینرد ع یگریبدهد و اگر به علت د

 است: کردهجدا  یگرحالت را از همد

 

 دارد.  یتاولو ینیجبران ع یعنیآن رد شود.  ینع یدالف( اگر مال موجود باشد با

باشد مثل آن  یشود. که اگر مال مثلمیبه بدل  یلکه مال تلف شده است تبد ب( اگر مسلم باشد

 پرداخت گردد.  یدآن با یمتباشد، ق مییپرداخت شود و اگر ق

 ینکهشود که احتمال امیداده  یبدل حیلوله بدهد. بدل حیلوله زمان یدج( اگر تلف مال مسلم نباشد با

 . یستمال قابل رد ن ینع یاست ول یباشد قو یمال باق

را تصرف کرده است و مال در منطقه تصرف شده وجود دارد. بدل  یاکه دشمن منطقه یمثل زمان

 . کندیفرق م یمتق یابا مثل  یلولهح

 یدارند که بدل حیلوله اگر بدل به معن یدهعق یهست برخ نظربدل حیلوله اختالف  یتر مورد مالکد

مال در دسترس  ینکه ع یمالک باشد تا بتواند در آن تصرف کند زماناز آن  یتشمالک یدباشد با یواقع

[ از آن غاصب در بدل حیلوله]مالکیت عین  یندگومی یگردد. برخمیبه غاصب بر  یت. مالکیردقرار گ

و تا روشن شدن  یستن یمقصود از بدل حیلوله بدل قطع اساساً یرادارد ز تفادهمالک حق اس یاست ول

قطع  یمالک از مال اصل یتهنوز مالک یرااست تا از آن استفاده کند ز یمال یدمغضوبه در  ینع یفتکل

 منافع بدل حیلوله از آن مالک است. یتنشده است اما مالک

 

 یادیتعاقب ا  

 ید یعنی ی،طولاند بصورت کرده یداتصرف نامشروع در مال پ یدر پ یپ ید 2حداقل  یعنی یادیتعاقب ا 

نفر بصورت منفرد گفته شد، نکات  یککه در غصب  یعالوه بر نکات ینجادر ا یمسابق دار یدالحق و 

 یینتصرف او تع یزانبر اساس م وعمتصرف نامشر یتمسئول یزانشود. طبق قاعده ممیهم اضافه  یگرید

 مالک مدت زمان تصرف است.  یعنی .گرددمی

 و آن  یمرابطه داشت یکاست که در غصب ساده فقط  ینغصب ساده در ابا  یادیفرق غصب در تعاقب ا

 :یمما دو رابطه دار یادیدر تعاقب ا یغاصب و مالک مال بود ول ینرابطه ب
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 و مالک  ینغاصب ینالف( رابطه ب 

  )خود غاصبین  ینب رابطهب 

 یوندارد و آن را برعهده چند مد یکه مالک طلب یاست مثل حالت یتضامن یتدر رابطه اول مسئول 

از غاصبین  یکهر  یتمسئول یفو تکل یستن یینها یتمسئول ی،تضامن یتمسئول ینالبته ا یند،بمی

 شود. مین یینتع ینجادر ا

  است. غاصبین،  ییاست و ضمان هم نها ینسب سئولیتم ینخود غاصب ینرابطه ب یعنیدر رابطه دوم

لذا دو حالت را جداگانه  کنند یم یداپ یدکنند و به تبع برمنفعت هم می یداتصرف پ ینهم بر ع

 . یمکنمی یبررس

  :ینو خسارت ع ینراجع به ع( 1

دست غاصب  راگر د یمطالبه کند، حت ینموجود باشد از هر کدام از غاصب ینکه ع یتواند در صورتمیمالک 

 یدبا یقانون یفشده است و طبق آن تکل ادیجبرعهده غاصب ا یتعهد قانون یکبا غصب  یراباشد ز یگرید

 یناز غاصب یکتواند جبران خسارت وارده را از هر میتلف شده باشد،  ینکند. اگر ع یمرا به مالک تسل ینع

 . یداز خسارت را مطالبه نما یاز هر کدام قسمت یابخواهد و 

 در رابطه دوم  یغاصبین مراجعه کند ولتواند به هر کدام از میمالک  ین،پس در رابطه اول در مورد ع

 :یدآمی یش( حالت پ2تلف شده باشد ) یناست اگر ع ییکه ضمان نها

شخص  ینصورت ا ینستش تلف شده است در ادر دمراجعه کرده است که مال  ی( مالک به کسالف 

 است که مال در دست او تلف شده است. یغصب ضامن کس یدر قاعده اصل یراحق رجوع ندارد، ز

حق رجوع  یصورت و ینمراجعه کند که مال در دستش تلف نشده است. در ا ی( اگر مالک به کسب

 (3۱۸که مال در دست او تلف شده را خواهد داشت )م  یبعد از خود تا کس یادیبه ا

 ( راجع به منفعت و خسارت آن:2

از غاصبین رجوع  یک توانست به هرمی یمال ینکند، چرا که در عمیفرق  ینضمان در منفعت با ضمان در ع

مالک  ینما بعد خودش است لذا در رابطه ب یادیضامن منافع تصرف خود و ا یدر منفعت هر غاصب یکند. ول

 میو اگر به غاصب دو یردتمام منفعت را بگ رتتواند خسامیاگر مالک به غاصب اول رجوع کند  ینو غاصب

 ...و یردگمیکه در دست غاصب اول تلف شده  یاز منفعت یرغبه  ینمراجعه کند، خسارت منفعت همه غاصب
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هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعالوه مدت تصرف  ینخود غاصب یندر رابطه ب یول

ماقبل اگر اذن  یادیا یبرا یبعد خود رجوع کند ولما یادیتواند به امی یهبعد از خود، و بعد از تاد ینغاصب

 ینمدت زمان تصرف، ع یثاز ح ینرابطه غاصب یدتواند رجوع کند. مثال فرض کنمید ننداشته باش یهدر تاد

 باشد )غصب( ینمغضوبه چن

منافع  یمتبه پرداخت ق کلفصورت )ج( فقط م یناگر مالک به )ج( رجوع کند و بدل منافع را بخواهد، در ا

 گرفتن بدل منافع سه مال به )د( یتواند برامیماه( مدت تصرف خودش و )د( است و بعد از پرداخت  4)

ماه( تصرف  2نداده باشد، لکن اگر بدل منافع ) یااذن در پرداخت داده باشد  )د(کند که مین یرجوع کند و فرق

 یرازداشته باشد،  یهها اذن در تأدحق رجوع به آنها را دارند که از آن یالف و ب را بپردازد. فقط در صورت

رجوع به او  یآن برا یفایدر ا یونکه بر طبق آن اذن مد یمبرو یسراغ قاعده کل یدن نبوده پس بادیوم قانوناً

 الزم است. 

 یگریباشد و د یدر تصرف غاصب یبا اسباب در ورود خسارت جمع شوند، مثال مال ینممکن است غاصب 

صورت  ینتلف شود در ا یقهر یابه واسطه حادثه یوبمال وارد کند و سپس مال مع ینبه ا یخسارات

 است؟  یبر عهده چه کس یتمسئول

موجب  یکه سبب یدارند چون در اتالف و تبسیب، استناد وجود دارد لذا تا جائ یدهعق یریآنچه عده کث

 ضامن خواهد بود. صبغا یهبق یورود خسارت شود، خود سبب ضامن است، و برا

 معامله یقاز طر یادیا 

  .طبق  تواند برمیضامن است و مالک  یز،ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس ن یاگر کس»: 323م

مال  یمتق یال و، در صورت تلف شدن آن مث ینرجوع کرده ع یو مشتر یعاز با یکمقررات فوق به هر 

 «کند. مطالبهمنافع آن را در هر حال  ینو همچن

 ماده رابطه  ینهم در حکم غاصب است و مثل غاصب با او رفتار خواهد شد. ا یماده مشتر ینطبق ا

و  یو مشتر یعخود با یندر رابطه ب یکند ولمی ینمغصوبه را مع ینو مالک ع یو مشتر یعبا ینب

جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده  یاگر مشتر»دارد: میمقرر  325ماده  ینغاصب یرسا

 ینزد خود مشتر یعرجوع کند، اگر چه مب یعبه با خسارات تواند نسبت به ثمن ومی یزباشد، او ن

را  یحق رجوع به مشتر یعکند، با یعرجوع به با یمتق یاتلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل 

 «داشت. نخواهد
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شود و آن قاعده غرور است. اگر فقط میهم وارد  یگرقاعده د یکدر کنار قاعده غصب  ینجادر ا 

بر عهده  ییمراجعه کند و ضمان نها ینتواند بر هر کدام از غاصبمیمالک  د،قاعده )على الید( باش

که در آن  یمداشته باش یااگر قاعده یشود که مال در دست او تلف شده است ولمیمستقر  یکس

وجود داشته باشد، بر قاعده غصب مقدم خواهد بود. لذا در قاعده غرور هم  یرقاعده انتساب تقص

ور بر قاعده غصب مقدم است و )المغرور یرجع غرلذا قاعده  یم،انتساب خسارت را دار تسبیبمثل 

 الى من غره( 

  رجوع  یعگرفتن ثمن و خسارات به با یتواند برامیرجوع کرد، او  یاگر مالک به مشتر 325طبق ماده

 ؛کند

 است(  یمعامله باطل بوده است )منظور عوض قرار داد ینکهبه خاطر ا الف( رجوع به ثمن:

 مستوفات است.  یرو منافع مستوفات و غ یمتکه منظور ق ( به خسارات:ب

   توان به ثمن  میعالم باشند باز  البته باید توجه داشت که رجوع به ثمن به خاطر قاعده غرور نیست لذا اگر هم دو

 رجوع کند. 

 یببساتالف و ت

 یناز فقه ا یتهم به تبع ید و قانون مدنداننیرا دو قاعده جداگانه م یبقاعده اتالف و تبس یهفقه امام در 

 یناست در فقه با ا یاصطیاد یاقاعده یکدو را تحت دو عنوان مجزا بحث کرده است. قاعده اتالف که 

دو قاعده بنا به نظر مشهور از چند  ینا یبطور کل [من اتلف مال الغیره فهوله ضامنمشهور است ] یانب

 تفاوت دارند:  یگرجهت با همد

بودن  یمو با واسطه است )البته مستق یممستقیرغ یبتسب در یاست. ول یماتالف ورود خسارت مستق رالف( د

 است.(  ینبودن ورود ضرر، عرف یا

چون به واسطه  یببسعل مثبت« قابل تصور است اما در تبا فالقاعده »است لذا على یب( چون اتالف، مباشرت

رهگذر  یننکند و از ا یرخانه را تعم یرات،. مثال مأمور تعمعلترک ف یااست لذا ممکن اقدام سبب فعل باشد 

 ضامن است. یرصورت مأمور تعم ینوارد شود که در ا یخسارت

 یم،نداشته باش یریب الزم است. لذا در تبسیب اگر تقصبسدر ت یول یستج( گفته شده در اتالف تقصیر الزم ن 

 . یستشرط است و تقصیر شرط ن یتعل ابطهم در اتالف فقط رق. 32۸است. طبق م  یمنتف یتمسئول
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  یفااست

آن شخص  یابوده و  یآن عمل اجرت یبرا عرفاً که یدنما یاقدام به عمل یگریبر حسب امر د یهر گاه کس»

 « .، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بودآن عمل باشد یایعادتا مه

 عامل مستحق اجرت شود وجود دارد:  ینکها ی( شرط برا2ماده ) ینطبق ا

 انجام دهد مستحق  یگرید یرا به قصد تبرع برا یکار یالف( عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر کس

 نخواهد بود.  تاجر

  )باشد؛  یلاز دو شرط ذ یکیب 

 شده باشد ینمع یآن عمل اجرت یعرفا برا یا (۱

آن عمل نباشد و  یایعامل عادتا مه یآن عمل باشد: پس اگر شخص یایشخص عامل عادتا مه یاو  (2

 صورت مستحق اجرت نخواهد بود.  یننشده باشد در ا ینمع یآن عمل اجرت یهم برا عرفاً

 در اتنفاع از مال دیگری مجرد اذن در اتنفاع مالزمه با اذن مجانی نیست مگر اینکه معلوم شود اذن برای  :نکته

 ( ۳۳۷اسفتاده مجانی بوده است )م 

  

 

 

( علم یا عدم علم، بلوغ یا عدم آن ۳۲۸( در اتالف چون حکم به ضمان از احکام وضعی است لذا قصد به اتالف یا عدم قصد )م ۱نکته )-  عقل

نوعی وجود دارد ضمان تحقق یا جنون تأثیری ندارد و در مورد صغير و مجنون به دلیل اینکه نوعاً قصد به عمل و همچنین اتنساب عرفی و 

 کند.یپدا می

( اگر مبنای مسئولیت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال دیگری طبق قاعده اتالف بررسی کنیم در این صورت مضطر به خاطر ۲نکته )

 در اتالف نیازی به قتصیر ندایرم. سازد. ولیاتالف مال غیر ضامن خواهد بود یزرا هر چند حالت اضطرار ارتکاب قتصیر را از سوی ملتف منفتی می

( در بحث تسبيب همانطور که قبال گفته شده است چند نظر در مورد سببی که ضامن جبران خسارت هست وجود دارد که ق.م در ماده ۳نکته )

ند و دیگری مباشر لتف شدن دارد: »هر گاه یک نفر سبب لتف مالی را ایجاد کاشعار می ۳۳۲خود نظیره سبب متعارف را قبول کرده است. م  ۳۳۲

 آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد ]به نحوی که عرفا اتالف مسنتد به او باشد.[«



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 97
 

 مجلس: یسیونکم 1339ماه  یبهشتارد 17مصوب  یمدن یتطبق قانون مسئول  

 ( ۱ )م یقابل مطالبه است و هم ضرر معنو یهم ضرر ماد -1

 (۱ قرارداده شده است )م [یلطمه به حق قانون] یتولضابطه مسئ -2

 ( 4 است )م ییتعدیل قضا یدهد که نوع یفتخفکند و یلتواند خسارت را تعدمی یدادگاه در مواد -3

 (5 )م داندمیقابل جبران  یزرا ن یندهضرر آ -4

 میاستخدا ینقوان یرسا یا یکه در رابطه حقوق آنان با دولت تابع قانون استخدام کشور یاشخاص -5

 یخسارت یاطیاحتیب یجهدر نت یا عمداً یفهکارمند دولت هستند، هر گاه به مناسبت انجام وظ یعنیاست 

 ( ۱۱شخصا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود )م  یند،به اشخاص وارد نما

فرما مسئول آورند کارمیکار با به مناسبت آن وارد  ینکه آنها در ح یمورد کارگران و خسارات رد -6

الزم  هاییاطفرما تمام احتمحرز شود کار ینکهمگر ا [که مشمول قانون کارند یانیالبته کار فرما]است 

را به عمل  زمال هاییاطاحت اگر ینکها یانموده، به عمل آورده می یجابا یهکه اوضاع و احوال قض

کارفرما خسارت ثالث را  ینکهشد. البته بعد از امیمقدور ن یاناز ورود ز یریآورد، باز هم جلوگمی

که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه  یتواند به وارد کننده خسارت در صورتمیپرداخت کرد 

 .یدنما
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 شود: می یبررس بخشدر دو  یخانواده بطور کلحقوق 

 در نکاح:

از  یکه خال یهر زناز صول االو على تاس یخانواده مرحله خواستگار یکدادن  یلمرحله در تشک یناول -1

 نمود.  یتوان خواستگارمیموانع نکاح باشد 

آور دانند و غیرالزاممیوعده  یکآن را صرفا  یاختالف نظر وجود دارد برخ یخواستگار یحقوق یتدر ماه

هر  دتواننمی یناز طرف یکاست و هر  یزدانند که جامیاز عقود  یآن را عقد یبرخ ی( ولیدی)دکتر شه

 وقت خواستند آن را بر هم بزنند. 

 بهم بخورد حاالت  یحالت اگر نامزد یندر ا ؛ممکن است رد و بدل شود یاییهدا یدر زمان خواستگار

 :تکلیف هدایا متصور است یینتع یبرا یرز

 

 .دتواند استرداد کنمیاو داده است  ینبه ابو یا یگراز نامزدها به نامزد د یککه هر  یاییتمام هدا (الف

 شوند مگریه عادت نگه داشته مخواهد بود ک یاییهدا یمتموجود نباشد مستحق ق یاهدا یناگر ع

 .تلف شده باشد یگرطرف د یربدون تقص یاآن هدا ینکها

دهند قابل میآنها  ینابو یااز نامزدها به خود نامزد  یکهر  ینمثل ابو یگرکه اشخاص د یاییب( هدا

 مگر در موارد رجوع از هبه.  یستنداسترداد ن

  واسطه فوت باشد: تذکر: در صورتی که بر هم خوردن نامزدی به 

 شود. میالف( اگر هدایا موجود باشد مسترد 

 ب( اگر هدايا لتف شده باشند هیچ ضمانی در یبن نیست. 
 

قبل از بلوغ ممنوع است نکاح » :داشتیم مقرر مق. ۱04۱ازدواج قبال ماده  یبرا یصح یتدر مورد قابل -2

 ینطبق ا .«شده بود یزنکاح قبل از بلوغ تجو یهعل یمصلحت مول یتو به شرط رعا یبا اجازه ول یول

بعدا در سال  یتوانستند ازدواج کنند ولمی یسال تمام قمر ۱5سال و پسر بعد از  9مقرره دختر بعد از 

و پسر قبل از  یسال تمام شمس ۱3عقد نکاح دختر قبل از » :اصالح شد یربه شرح ز ۱04۱ماده  ۱3۸۱

صالح  ادگاهد یصتشخ یامصلحت  یتبه شرط رعا یمنوط به اذن ول یسال تمام شمس ۱5به سن  یدنرس

 .«است

 الف( در نکاح 

 ب( در طالق
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 یکیاالصول ممنوع است مگر با حصول سال على یزدهنکاح دختر تا س یکنون یحقوق یتلذا در وضع 

 .از دو شرط در ماده فوق

 

 در موانع نکاح: 

 :شودیم یمبه چهار دسته تقس یموانع نکاح بطور کل  

 

 

 
 

 زنا باشد: یاممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه  یلذ ینکاح با اقارب نسب 

 مادر و جدات هر قدر که باال رود. یا( نکاح با پدر و اجداد و ۱

 رود. ین( نکاح با اوالد هر قدر که پائ2

 رود. ین( نکاح با برادر و خواهر و اوالد آنها هر قدر که پائ3

 ( ۱045خاالت پدر و مادر و اجداد و جدات )م  خاالت خود و عمات و ( نکاح با عمات و4

 از  یدانسته است و تفاوت یکیمشروع را مشروع و نا حاصل از رابطه یماده قرابت نسب یندر ا

 آن دو نگذاشته است. ینحرمت نکاح ب لحاظ

 

 ینکهاست مشروط بر ا یاز حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسب یقرابت رضاع: 

 ینده شده باشد و از ا یراز رابطه نامشروع ش یوع حاصل شده باشد لذا اگر زنزن از حمل مشر یر: شاوالً

 شود. میحاصل ن وآن د ینب یدهد قرابت رضاع یررا ش یپسر یرش

 .شود یدهاز پستان مک یماًمستق یر: شثانیاً

 یآن غذا ینکامل خورده باشد بدون آنکه در ب یرش یدفعه متوال ۱5 یاشبانه روز و  یک: طفل الاقل ثالثاً 

 را بخورد.  یگرزن د یرش یا یگرد

 خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. یر: شرابعاً

 شوهر باشد.  یکزن و از  یککه طفل خورده است از  یری: مقدار شخامساً

 

 

  ینکاح به واسطه قرابت نسب یت( ممنوعالف

  سببیواسطه قرابت نکاح به  یتب( ممنوع

  یینکاح به واسطه قرابت رضا یتج( ممنوع

 نکاح یهایتممنوع یرد( سا
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 حالت دارددو نامند( می)که مصاهره هم  سببینکاح به واسطه قرابت  یتممنوع:  

 است میدائ یتممنوع یا:  

زن  ینهر چند که ب یو رضاع یمرد و )مادر و جدات زن( از هر درجه که باشد اعم از نسب ینب (۱

 و مرد مباشرت هم صورت نگرفته باشد.

از احفاد )فرزندزادگان( او بوده  یکی یازن پسر  یازن اجداد  یاکه سابقاً زن پدر و  یمرد و زن ینب (2

 باشد. ییاست هر چند قرابت رضا

زن و شوهر  ینب ینکهمشروط بر ا ی،مرد با آنان از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاع ینب (3

زن و مرد شده  ینبند حرمت نکاح منوط به مباشرت ب یندر ا یعنیواقع شده باشد ) ییزناشو

 باشد(

 یدائمیرغ یتممنوع یا: 

است خواهر  یاز خواهران در عقد مرد یکیکه میمادا یعنیدو خواهر ممنوع است.  ینجمع ب (۱

 دارد( یهر چند به عقد منقطع باشد )حرمت جمع یایدتواند به عقد همان مرد در بمین یگرد

شود )البته مینافذ است که با اجازه زن نافذ یردختر خواهر زن غ یاازدواج با دختر برادر زن و  (2

مورد شرط  یناز خانواده اجازه دادگاه هم در ا یتقانون حما ۱۶با توجه به ماده  یقوق کنوندر ح

 است(

 است: عممنو یگربا همد یکه نکاح زن و مرد یموارد یرسا 

 :است یکه حرمت ابد یالف( موارد

را که در عده  یزن یاو علم به حرمت نکاح و  یتدار را با علم به وجود علقه زوجهر کس زن شوهر -1

 (۱050م خود عقد کند. ) یدر عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برا یاطالق 

 است. یعقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابد -2

 است. یشود موجب حرمت ابدمیکه با لعان حاصل  یقیتفر -3

 است.  یرمت ابدکه در عده رجعیه است موجب ح یبا زن شوهردار با زن یزنا -4

( بر فاعل حرام مؤبد لکند مادر و خواهر و دختر آن پسر )مفعو یععمل شن یبا پسر یاگر کس -5

 شوند. می
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هم حرام  صورت گرفته باشد آن دو بر یسه بار طالق بائن و شش بار طالق رجع یمرد و زن یناگر ب -6

 شوند. میمؤبد 

 : یستن یکه حرمت نکاح ابد یب( موارد

جاهل به حرمت نکاح  یا یتجاهل به علقه زوج یشوهر دار را به نکاح خود در آورد ولهر کس زن  -1

 باشد.

 که جاهل به حرمت نکاح در حال احرام باشند.  یعقد در حال احرام در صورت -2

شود مگر آنکه محللی ازدواج کند و دخول میبر آن مرد حرام  یردگمیطالق  یکه سه بار از مرد یزن -3

 .یردو بعد از دخول طالق گ یردهم صورت گ

 صحت نکاح:  یطشرا

 ینمتمکن از تلفظ نباشد که در ا یکس ینکهمگر ا یردبا )لفظ( صورت گ یدشرط اول( نکاح حتما با 

 است.  یکاف ینفعل مب یاصورت اشاره 

 عاقل و بالغ و قاصد باشد. یدشرط دوم( عاقد با 

 مورد نباشد. یندر ا یاشبهه یچهمشخص باشد و  یدبا ()زن و شوهر ینشخص طرف (شرط سوم 

 (۱0۶۸الن آن است. )م در عقد نکاح موجب بط یقمنجز باشد لذا تعل یدشرط چهارم( عقد نکاح با 

  

 

 

 

 

 

 

 در نکاح منقطع 

 (۱0۷5واقع شده باشد )م  ینیمدت مع یمنقطع است که برا ینکاح وقت. 

دائم اختالف  یاموقت است  هعقد اختالف شود ک یتاگر در نکاح مدت ذکر نشود و در ماه ینکهدر مورد ا

 نظر است:

عقد جداگانه داریم عقد اول همان عقد دو الزم به تذکر است که ما معموال در عقد نکاح دائم 

لذا آنچه فوق گفته شد شرایط صحت  .نکاح است و عقد ثانی قرارداد مربوط به صداق است

انعقاد قراردادها است )البته  عقد نکاح است و قرارداد مربوط به مهریه تابع شرایط عمومی

 .معلوم بودن من جمیع الجهات مهریه از شرایط صحت قرار داد مربوط به مهریه نیست(
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اکثر حقوقدانان  یشود. ولمیدارند که هر گاه در نکاح مدت ذکر نشود نکاح دائم محسوب  یدهعق یبرخ

 یدارند که اگر در نکاح مدت ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است ول یدهعق

 بودن نکاح را دارد.  ائمد یمعلوم نباشد ظاهر و اصل اقتضا ینهر گاه مقصود طرف

  :یکی از شرایط نکاح منقطع عالوه بر مواردی که در نکاح دائم گفته شد )ذكر مدت( در آن است و این مدت باید تذکر

 . بطور کامل مشخص باشد

 مهر  

 نگردد  ینمهر مع ینشود و اگر ا ینمع یمهر یدزن در هنگام نکاح با یشرع مقدس اسالم برا ینطبق قوان

 المثل(. )مهر گیردیگردد به عنوان مهر زن در نظر ممی ینکه بر حسب عرف مع داریشرع مق

 سهمهر  ی( پس برا۱0۷۸توان مهر قرار داد )م میداشته باشد و قابل تملک باشد  یتکه مال یزیهر چ 

 شرط الزم است:

 

 

 

 

 رمه یینتوان بدون تعمیلذا  یستصحت عقد ن یطمهر برخالف نکاح منقطع از شرا یندر نکاح دائم تع 

 :متصور است یرز یدانست که حالتها یحدر عقد نکاح، نکاح را صح

 ینگذاشته باشد در ا یثالث یا یناز طرف یکیآن بر عهده  یینتع یاراخت ینشده باشد ول یینالف( مهر تع

مهر قبل از دخول باشد  یینهمان به عنوان مهر خواهد بود چه تع یدکه طرف مقرر نما یصورت هر مهر

 .بعد از آن یا

 صورت:  ینمهر نشده باشد که در ا یینکس هم مسئول تع یچنشده باشد و ه یینب( مهر تع

 شود.میالمثل زن مستحق مهر یردصورت گ یکیاگر نزد (۱

 المثل است.هم خورده باشد زن مستحق نصف مهر صورت نگرفته باشد و نکاح هم به یکیاگر نزد (2

المتعه صورت زن مستحق مهر ینرا طالق دهد در ا خودصورت نگرفته باشد و مرد زن  یکیاگر نزد (3

 خواهد بود.

  .دکنیبا توجه به عرف و زمان و مکان فرق م یتمال ینداشته باشد که ا یتمال یدبا-1

 زن بتواند آن را تملک کند( یعنیقابل تملک باشد ) یدبا-2

که  یتا حد ینطرف ینب یدبا یول یستبودن )من جمیع الجهات( مهر الزم ن ینمع-3

 هالت آنها بشود معلوم باشد.رفع ج
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نخواهد  یزیاح به واسطه فسخ بهم بخورد زن مستحق چکصورت نگرفته باشد و ن یکیاگر نزد (4

المثل خواهد صورت زن مستحق نصف مهر ینفسخ به واسطه عنن باشد که در ا ینکهبود مگر ا

 بود. 

 لالمثمستحق مهر یکیمجهول باشد زن بعد از نزد یانداشته  یتشده باشد لکن مال یینمهر تعج( اگر 

 رفتار خواهد شد که مهر در عقد ذکر نشده است.  یاست و مثل زمان

آن مال خواهد بود مگر  یمتق یازن مستحق مثل  باشد یرذکر شده باشد که ملک غ ید( اگر در عقد مهر

 .یدصاحب مال اجازه نما ینکها

  

 شود:می یانب یلوجود دارد که در ذ یهدر مبحث مهر یفچند تعر 

توافق  یناند اآن توافق کرده یبر رو ینگردد و طرفمیاست که در عقد ذکر  مهری :یالف( مهر المسم

 . یردتواند قبل از عقد نکاح صورت گمی ینطرف

 یینکه مهر تع یدر صورت یامهر در عقد و  ییناست که در صورت عدم تع یالمثل، مهرمهر المثل:ب( مهر

زن نسبت به اماثل و اقران و اقارب  یتو وضع شودمیمجهول باشد در نظر گرفته  یانداشته  یتشده مال

 شود. میدر نظر گرفته  یرهمعمول محل و غ ینو همچن

مهر زن خود را اطالق  یینو تع یکیهر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزد المتعه:ج( مهر

 شود. میغنا و فقر مالحظه  یثالمتعه حال مرد از حمهر یینتع یالمتعه خواهد بود براق مهردهد زن مستح

 در نفقه

متناسب باشد و خادم  زن یتعبارتست از مسکن البسه غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضع نفقه: ✓

 نقصان عضو.  یابه واسطه مرض  یاجاحت یادر صورت عادت زن به خادم 

 جمع باشد:  یلذ یطشرا یدزن مستحق نفقه باشد با ینکها یبرا ✓

پرداخت نفقه شرط  ینکهاالصول در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اعلینکاح دائم باشد: پس  -1

 شده باشد. یبر آن جار یعقد مبن یاشده 

به واسطه  ینعدم تمک ینکهناشزه نباشد( مگر ا یعنینکند ) یخود خوددار یفوظا یفایاز ا یدزن با -2

 باشد. یاستفاده از حق حبس و
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 فسخ نکاح 

 کرد.  یارتوان در آن شرط خمیو ن یستن یجار یاراتاز خ یک یچکه ه ستا ینا در عقد نکاح اصل بر

 :یلموارد ذ یبه استثنا

در ضمن عقد  شدعقد مزبور نبا یکه مخالف با مقتضا یتوانند هر شرطمیعقد ازدواج  ینالف( طرف 

آورد مگر میتخلف از شرط به وجود ن یارمشروط له خ یشروط برا ینتخلف در ا یول یاورندازدواج ب

 تخلف از شرط(  یاردر نظر گرفته شده است )خ یناز طرف یکی یشرط مذکور صفت باشد که برا

 : نداسه دسته یوبع یناست که ا یبع یاراست، خ یکه در عقد نکاح جار یاریخ ینب( دوم

 :دسته اول جنون 

 جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از نکاح موجب حق فسخ است.  (۱

 .مزبور در حال عقد موجود باشد یبمرد است که ع یموجب حق فسخ برامیجنون زن هنگا (2

 مرد یژهو یوبدسته دوم ع 

 نشود.  یابشود  یکیموجد حق فسخ است چه مانع نزد حضاء: مطلقاً (۱

 را انجام نداده باشد.  ییبار عمل زناشو یکولو  ینکهشرط ا هعنن: ب (2

 نباشد.  ییکه قادر به عمل زناشو یابه اندازه یمقطوع بودن آلت تناسل (3

 است: یلزن که شامل موارد ذ یژهو یوبدسته سوم: ع 

 قرن (۱

 جذام (2

 برص (3

 تذکر: 

در زمان عده طالق رجعی زن مستحق نفقه خواهد بود مگر اینکه طالق در حال نشوز واقع شده •

 باشد. 

 اصالحات اخیر قانون مدنی زن حق نفقه دارد. در عده وفات هم طبق •

ها زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود باشد که در سایر عده•

 در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
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 افضاء (4

 یریگ ینزم (5

 از هر دو چشم یناییناب (۶

 مذکور در حال عقد وجود  یبمرد است که ع یموجب حق فسخ برا یزن در صورت یژهو یوبالبته ع

 داشته باشد. 

م ق. ۱2۸0است که از ماده  یستدل یارمعتقدند که در نگاح وجود دارد خ یکه برخ یاریخ ینب( سوم

نیت و قصد وءس یدوجود داشته باشد با یناز طرف یکی یبرا یستدل یارخ ینکها ی)البته برا شودیاستفاده م

 وجود داشته باشد( یبفر

 یندارند که فقط تدلیس طرفمیدر نکاح وجود دارند اظهار  یستدل یارکه اعتقاد دارند خ یکسان 

مانند آن  یسبا ثالث در تدل یناز طرف یکی یفسخ است نه شخص ثالث اما تبان یارموجب خ

 کرده است.  یساست که خود شخص تدل

 

 

 

 

 

 

  طالق در

 سابق مرد  یقانون مدن ۱۱33شود طبق ماده میاست که موجب انحالل عقد نکاح  یاز موارد یکی طالق

 ید)الطالق ب یمقرره از قاعده مشهور فقه ینتوانست هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد که امی

مطلق مرد  یاراخت ینا ۱35۸خاص  یدادگاه مدن یقانون یحهمن بالساق( گرفته شده بود که البته در ال

 یتتواند با رعامیاصالح شد )مرد  یرماده مزبور به شرح ز 4/9/۸۱مورخه  در ینکهشده بود تا ا یلتعد

 .(یدطالق همسرش را بنما یمقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضا یطشرا

 

 

 

یدبا تفویر یبرا یفور اعمال شوند ول یدبا یعنیهسنتد  نام برده شد فیرو که فوقاً  ینکته: خيارات 

 سه شرط وجود داشته باشد:

در آن وجود داشته باشد(.  بییع ینکهاز علت فسخ نکاح مطلع باشد )مثال ا یدالف( با 
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 صحت طالق یطدر شرا 

 الزم است:  یلذ یطواقع شود شرا یحطالق به نحو صح ینکها یبرا 

 

 طالق باشد( واقع گردد. یدر معن یحکه صر فاظیال یعنیطالق ) یغهبه ص یدالف( طالق با

 ب( در حضور الاقل دو مرد عادل که طالق را بشنوند واقع شود. 

 .منجر باشد و طالق معلق به شرط باطل است یدج( طالق با

بودن طالق  یدماده رش ین( با توجه به ا۱۱3۶عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد ) یدد( طالق دهنده با

 تواند زن خود را طالق دهد.می یهست لذا سفیدهنده شرط ن

مگر  یستن یحطالق در حال نفاس صح ینواقع شود و همچن یدر مدت عادت زنانگ یده( طالق نبا

که  یباشد بطور یبشوهر غا یابا زن واقع شود و  یکیطالق قبل از نزد یازن حامله باشد  ینکها

در طهر غیر مواقعه واقع شود مگر  یدبا طالقبودن زن نتواند حاصل کند و  یاطالع از عادت زنانگ

 حامله باشد. یا یائسهزن  ینکها

 در انواع طالق: 

 شود: می یمبه دو دسته تقس یطالق به طور کل

 :شود:می یمشوهر حق رجوع وجود ندارد که به چهار دسته تقس یاست که برا یطالق طالق بائن 

 .یردصورت گ یکیکه قبل از نزد یطالق (۱

 (.یندبمین یکه به واسطه باال رفتن سن عادت زنانگ یزن یعنی) یائسهطالق زن  (2

 که زن رجوع به عوض نکرده باشد.میطالق خلع و مبارات: مادا (3

 یارجوع باشد  یجهوصلت در نت ینکهاعم از ا یدبه عمل آ یطالق که بعد از سه وصلت متوال ینسوم (4

 یدنکاح جد یجهدر نت

 :یمال یدطالق زن با یناست که کراهت از هر دو طرف )زن و شوهر( باشد که در ا یطالق طالق مبارات 

 مهر باشد.  یزانزائد بر م یدعوض نبا ینا یرا به مرد بدهد تا او طالق دهد ول

 :دهد میکه به شوهر  یکه از شوهر خود دارد در مقابل مال یآن است که زن بواسطه کراهت طالق خلع

 کمتر از آن باشد. یا یشترب یامعادل آن و  یامهر  ینمال مزبور ع هینکاعم از ا یردطالق بگ

  دهد باطل باشد )مثل مالیت نداشته باشد( آیا  ای که زن به مرد می شود این است که آیا اگر فدیه می نکته( سوالی که در اینجا مطرح

 شود که دو نظر وجود دارد:  میطالق هم باطل 

  بائن

 یرجع
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شود؛ یکی قصد انشاء بر طالق و دارد عمل طالق خلع یا مبارات در واقع به دو قصد انشاء قتسیم مییبان می نظر اول: که نظر مشهور است 

االصول فساد یکی از دو قصد انشاء مقتضی فساد دیگری نخواهد بود همانند )نکاح و مهیره( که دو  ه( لذا علىدیگری قصد انشاء عوضیت )فدي 

 شود.  می عقد موجب فساد دیگری نقصد انشاء دایرم و فساد یکی از دو 

شود لذا با بطالن فديه  میگویند چون مقصود طرفین طالق مقید به فديه است لذا با اتنفای قید )فديه( مقید نیز منفتی  مینظر دوم: برخی  

 .طالق هم باطل خواهد شد

 در عده

 یگرتواند شوهر دمیکه عقد نکاح او منحل شده است ن یآن زن یکه تا انقضا یعده عبارتست از مدت 

 کند.  یاراخت

 متفاوت است: شودیاح منحل مککه ن یعده زن با توجه به علل مختلف 

زن حامله  ینکهمنقطع و چه در نکاح دائم چهارماه و ده روز است مگر ا نکاحچه در  الف( عده وفات:

 دارد. میباشد که تا وضع حمل عده نگه 

ماه  3که  یندنب یسن عادت زنانگ یزن با اقتضا ینکهمگر اطهر است  3در نکاح دائم  ب( عده طالق:

 .است( ینچن یزاست )عده فسخ نکاح دائم ن

گر حامل دو طهر است م یرمنقطع و بذل مدت و انقضاء آن در غ نکاحعده فسخ  ج( عده فسخ نکاح:

 روز است.  45صورت  ینکه در ا یندنب یسن عادت زنانگ یزن با اقتضا ینکها

 عده طالق فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. د(

 .به شبهه مانند عده طالق است یکیعده نزد ه(

 عده وفات نگه دارد؟ یدزن با یاآ یردعده طالق شوهر بم یاماگر در ا ?

از زمان  یدعده زن با یامچون زن در حکم زوجه است در صورت فوت شوهر در ا یدر طالق رجع (۱

 فوت عده وفات نگه دارد.

بر وضع زن ندارد چون حباله نکاح قبال منحل شده و  یریفسخ نکاح تاث یااما در عده طالق بائن  (2

 شود.میمحسوب  یگانهب یمتوف

 

 

  
هر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد باید از اتخیر طالق، عده )وفات( نکته: زنی که شو

 تواند رجوع کند.گنه دارد اما این عده وفات عده رجعی است یعنی اگر غایب مفقوداالثر برگردد می



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 109
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 در بیع

 به عوض معلوم ینع یکبیع عبارتست از تمل  دو عوض وجود  یدکه در آن با ستا ییعنى بیع عقد

 داشته باشد )عقد معوض( 

 التزام بر فروش  یجاداست لذا قولنامه که اثر آن ا یعب یاتدر به محض انعقاد بیع از مقتض یکدر بیع تمل

 شود. میمحسوب ن یعاست ب

 شرط  ؛طشر ینا یایدفروشنده در ن یتکثمن به مل یا یابدانتقال  یگانشرط گردد که مال به را یعاگر در ب

 یدآبر یناست لذا باطل و مبطل است. اما اگر از مجموع شرط و عقد چن یعذات عقد ب یخالف مقتضا

 .تابعه للقصود( شود )العقودمیاند آثار همان عقد بار را ارائه کرده یگرعقد د ینکه طرف

  (۱90صحت معامالت م  یاساس یطاز شروط صحت است )عالوه بر شرا یعکه در ب یموار یگراز د 

 یاعدد و زرع  یاو  یلک مقدار آن به وزن و ییناست و تع یعمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف مب

 .(342مشاهده تابع عرف است )م  یامساحت 

 بر آن بکنند بلکه  یتراض ینکها یاحتما در عقد ذکر شود  یستاست و الزم ن یصرف معلوم بودن کاف

 . بشودبدانند و قصدشان متوجه آن  یکاست هر  یکاف

 مگر  یستن یکاف یندهدر آ یینتع یتباشد و قابل یندر هنگام عقد معلوم و مب یدبا یعمب ینمع ینع یعدر ب

 شود.میمحسوب  یمال مثل یعمعامله کنندگان مب یدشود در د یرفتهپذ ینکها

 در مبیع

 باشد: یلذ یطشرا یدارا یدبا یعمب

ممکن است  یتممنوع ینو فروش آن قانون ممنوع نباشد ا یدباشد که خر یزیچ یدبا یعمب اول: شرط

 باشد.  یقرارداد یاباشد مثل مواد مخدر و  یقانون یتممنوع

 .از خود ساقط کرده باشد ینیمدت مع یحق انتقال مال خود را برا یمثال شخص

 .باشد ییمنفعت عقال یاو  یتمال یدارا یدبا یعمب شرط دوم:

در نظر عرف مال شمرده  یستکه مقدور التسلیم ن یزیچ یرامقدور التسلیم باشد ز یدبا یعمب شرط سوم:

 مقدور التسلیم بودن در زمان و موعد تسلیم شرط است نه در موقع انعقاد عقد.  ینشود امین

 دانسنتد که در زمان تسليم امکان تسلیم وجود نخواهد داشت و با این نکته: اگر طرفین در حین انعقاد عقد می

 حال عقد را منعقد کنند و بعد از آن افتاق میبع مقدور التسليم شود باز عقد باطل است.  
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موجود باشد و اگر موجود  یدبا یعانعقاد عقد مب یندر ح یندر مع یکل یا ینمع ینع یعدر عقد ب رط چهارم:ش

 نباشد عقد باطل خواهد بود. 

 رحه در قانون.طمگر در موارد م یستن یزلذا فروش مال وقف جا اشدمال طلق ب یدبا یعمب شرط پنجم:

 انواع مبيع 

 صورت باشد: سهمبیع ممکن است به  

کند  یداکه اگر در خارج وجود پ یزیمال محسوس و مستقل و آن چ یعنی ینع :ینمع ینع یعمب (1

کند میمشکل  یجادا ینجامنزل شما آنچه در ا یپارک شده جلو ینابعاد ثالثه باشد مثل ماش یدارا

باغ در  یکحاصل از درختان  منفعت مثل ثمره یاهستند  ینع یامواد مشکوک است که آ یصتشخ

منفعت است  یگرد یناز ع یجیتدر یبرداردارند: )بهره یدهعق یاندو دکتر کاتوز ینا یینتع یارمورد مع

 هستند(. ینموارد ع یرو سا

مقدار )کرده است  یفآن را تعر 350در م  یکه قانون مدن یندر مع یکل ینع :یندر مع یکل یعمب (2

 االجزاء(. یمتساو یاز ش یبطور کل ینمع

 باشد مثل گندم یکه از نظر وصف و عنوان و عرف متساو یعنی االجزاء: یمتساو یمعن

 تدر معامال یااست  یکل یعسلم و سلف مب یعمتعدد دارد که در ب یقاست که مصاد میمفهو :یکل یعمب (3

 .یدنما یلتحو یو به مشتر یدنما یهرا ته یاز افراد کل یکند فردمیتعهد  یعفروش که بایشپ

 

 

 

 

 

 

 

  

 در مورد میبع کلی وجود آن در حین انعقاد یبع از شرایط صحت نیست. ۱نکته ) 

 و دکتر کاتویزان عقیده دارند که یبع کلی یبع عهدی است نه بيع  ای از جمله دکتر امامی( در مورد ماهیت یبع عین کلی اختالف نظر وجود دارد: عده۲نکته

گیرد ولی دکتر کاتویزان اعقتاد دارند که با تعیین میبع ملکیت منقتل اعقتاد دارند که با تسلیم مبيع اتنقال مالکیت هم صورت می مامیتملیکی و دکتر ا

 آید.ای دیگر معقتدند که یبع کلی هم بيع تملیکی است و به محض انعقاد عقد یبع، میبع به ملکیت مشتری در میشود عدهمی
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 صورت  یندر ا یدنمونه به عمل آ یممکن است از رو یعم )بق. 354طبق م نمونه:  یفروش مال از رو

 .حق فسخ دارد( یشود واال مشتر یممطابق نمونه تسل یعمب تمام یدبا

 قائل به تفاوت شد ینمع ینع یعو مب یکل یعدر مورد مب یدماده با یندر مورد ا: 

 

به تعهد خود به  یعکند مطابق نمونه نباشد در واقع بامی یمتسل یعباشد و آنچه با یکل ینالف( اگر ع

که امکان الزام وجود نداشت  یدر صورت وشود میتعهد  یفایعمل نکرده است لذا ابتدا الزام به ا یدرست

 حق فسخ خواهد داشت.  ینشد مشتر یفاهم تعهد ا یگریو توسط شخص د

حق فسخ خواهد  یشده با نمونه، مشتر یمتسل یعباشد به صرف عدم تطابق مب ینمع ینع یعاگر مب (ب

 .داشت

 مبیعملحقات 

 بر  یاملحقات  ینهم داشته باشد که ا یممکن است ملحقات شودیفروخته م یعکه به عنوان مب یءهر ش

 شود.می یعملحق به مب ینبر حسب توافق طرف یابر حسب قانون  یاحسب عرف و عادت 

و متعلق به  یعاز توابع مبیع شمرده شود داخل در ب یاکه بر حسب عرف و عادت جزء  یزیالف( هر چ

 (.35۶جاهل بر عرف باشد )م  عاملیناگر چه مت یاذکر نشده باشد و  یحااست اگر چه در عقد صر یمشتر

شود مگر مین یعتوابع مبیع شمرده نشود داخل در ب یاکه بر حسب عرف و عادت جزء  یزی( هر چب

 .در عقد ذکر گردد یحاصر

 .ج( در موارد مشکوک اصل بر عدم تداخل است

  

 

 صورتی که میبع عین معین باشد کافی است که مقدار جنس و وصف میبع را هر یک از طرفین بدانند و ضرورتی ندارد که در این باره در

توافقی صورت گیرد و عقد بر مبنای آن منعقد شود. ولی در میبع کلی چون فروشنده باید بر مبنای اوصافی که در عقد آورده شده است میبع 

شود یزرا این باید دبراره مقدار و جنس و وصف میبع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هیرک از نآها در عقد سبب بطالن می کندرا اتنخاب می

 ابهام موجب مبهم شدن تهعد فروشنده خواهد شد.

در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان داخل در مبیع نیست مگر  زراعت

 عرف منصرف به آن باشد یا طرفین توافق کنند.
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 در آثار بیع

 آثار عبارتند از:  یناست که مشخصه خاص آن است. ا یآثار یشود دارامیواقع  یحصح یعیهر ب 

 

 . شودیمالک ثمن م یو مشتر یعمالک مب ی( به مجرد وقوع مشتر۱

  .دهدمیرا ضامن درک ثمن قرار  یو مشتر یعرا اضامن درک مب یعبا یع( عقد ب2

  .یدنمامیملزم  یعمب یمبه تسل را یعبا یع( عقد ب3

 .(3۶2کند )م میثمن ملزم  ییدرا به تأ یمشتر یع( عقد ب4

 : یمکنمی یموارد را بررس ینهر کدام از ا

 ینا یرشود البته در تفسمیمنتقل  یتملک یع)به مجرد( وقوع ب داردیاشعار م 3۶2م  ۱در بند  یقانون مدن 

مخالفت  ی)به مجرد وقوع( برا یدکه ق دانندیم ینا آن را ناظر بر ی. برختبند اختالف نظر وجود داشته اس

فسخ و  یارنستند لذا اعتقاد دارند وجود خدایم یترا مانع انتقال ملک یارآمده است که وجود خ یبا نظر

است انتقال صورت گرفته است و  یاریخ یعب یشرط که نوع یعپس در ب یستوجود اجل مانع انتقال ن

م ق. 3۶3ده شود و همانطور که مامی یجادا یتمثمن مالک یهثمن و چه از ناح یهچه از ناح وجلم یعدر ب

 یانقضا یناز زمان عقد است نه از ح یتملک یاریخ یعاعالم کرده )در ب یطوس یخدر مخالفت نظر ش

 (یارخ

  اعتراف کرد که  ایددهد. البته بمیرا ضامن درک ثمن قرار  یو مشتر یعرا ضامن درک مب یعبا یععقد ب

 یحصح یعدر آثار ب یقانون مدن یواقع نشده و باطل باشد ول یحاست که صح یعی)ضمان درک( از آثار ب

 اذعان کرد: یدبند با ینآورده است در مورد ا

 یکه ثمن آن هم کل یکل یعاست و در مورد ب یندر حکم مع یعمب یامعین و  یعالف( در مورد مب 

 .نخواهد بود یباشد جار

 که  یندر مع یتمام افراد کل خوهد بود که یجار یدر صورت یندر مع یکل یعب( در مورد مب

 .یددر آ الغیر است مستحق یاز سهم مشتر یشترب

 (3۶2م  4کند. )بند میثمن ملزم  ییدرا به تأ یو مشتر یعمب یمرا به تسل یعبا یععقد ب 

 تخلف از شرط فعل  یاراز خ یناش یماست لذا خیار تعذر تسل یعو تسلم از آثار خود ب یمبند تسل ینطبق ا

تعذر  یارخ یگفت که مبنا یداست نه از آثار شروط ضمن آن، پس با یعاز آثار خود ب یمکه تسل یراز یستن

 تسلیم قاعده الضرر است. 
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 به دو نحو باشد:  ستممکن ا یمعدم امکان بر تسل 

 یمموقت از تسل یالف( ناتوان: 

 فسخ خواهد  یارنباشد خ یمدم امکان تسلعالم بر ع یاگر موضوع عقد تعدد مطلوب باشد و مشتر

 .نخواهد داشت یاریخ یچداشت و اگر آگاه باشد ه

  شودمیو اگر موضوع عقد و حدت مطلوب باشد معامله باطل.  

 باشددائم  یماز تسل یب( ناتوان : 

 یست؟چ یفغیر مقدور گردد تکل یشههم یبرا یماگر بعد از انعقاد عقد، تسل  

 شوند: می یمنته یجهنت یککه البته هر دو به  یمدو مبنا دار ینجادر ا 

 یتشود که آن را از مالمی یدادر مال پمیدائ یبا غیر مقدور شدن تسلیم نقص اول: یمبنا 

 یعنداشته است پس ب یتقرار گرفته که مال یعب وردم یزیشود که چمیاندازد لذا معلوم می

 باطل خواهد بود. 

 علت تعهد  یکتعهد هر  یعنیدارند ) یبه هم بستگ یدارتعهدات فروشنده و خر دوم: یمبنا

 یامقدور بوده هنگام انعقاد عقد تسلیم مبیع غیرکند که مین یتفاوت ینجااست( در ا یگرید

در هر صورت انجام تعهد  یراباشد ز یدهمقدور گردیرپس از آن غ یعکه تسلیم مب یدر مورد

که وابسته به تعهد  یزن یگرتعهد طرف د یجهگردد در نتمی ممکنیرعقد غ یناز طرف یکی

باشد و  ینمع ینع یعکند اگر مبمیبماند. اما طریقه انحالل فرق  یتواند باقمیمزبور بوده ن

 یعدر مب یاباشد  یکل یعاگر مب یشود ولمی فسخبرود عقد من یناز ب یمبعد از عقد امکان تسل

 .شودمینبوده باشد عقد باطل  یمدر زمان معامله مقدور التسل ینمع ینع

 

 

 یردمد نظر قرار گ یدبا یزن یرموارد ز یمدر مورد تسل : 

 اقعالوفی کهیدر حال یستن یمبه هنگام انعقاد عقد معتقد بوده اند که مال مقدور التسل ینالف( اگر طرف

باطل  یعانجام معامله نداشته لذا ب یبرا یحالت آنها اراده جد یندر ا ینکها یلاند به دلمقدور التسلیم بوده

 است. 

الذمه مافی یکل یعاگر مب یاست ول ییعمل قضا یکباشد  ینمع ینع یعکه ب یدر مورد یمب( عمل تسل

 است. یعمل حقوق یکباشد 
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 دارد: ی( تسلیم مبیع انواعج

که متمکن از انجام تصرفات و انتفاعات  یبه نحو یبه تصرف مشتر یع: دادن مبیعمل یمتسل (۱

 باشد.

 نوع است: 8: که یحکم یمتسل (2

 قبل از قبض  یتوسط مشتر یع( تلف مب۱نوع 

 یهتخل یعبا ینکهعاریه بدون ا -تحت عنوان اجاره  یمشتر یلهبوس یعبر مب یع( ابقاء پد با2نوع 

 کند. 

 باشد(  یکل یع( تهاتر )اگر مب3نوع 

 باشد(  یکل یعذمه به ذمه )اگر مب( ضمان نقل 4نوع 

 باشد(  یکل یع( حواله )اگر مب5نوع 

 ( یکل یعتعهد )در مب یل( تبد۶نوع 

 ( یکل یع( ابراء )در مب۷نوع 

 ( یکل یعما فی الذمه )در مب یت( مالک۸نوع 

 باشد و در  یکل یا ینمع ینتواند عمی یعتعهد مب یلاست در تبد معین ینع یعدر دو نوع اول مب

برات داللت بر پرداخت ثمن ندارد  یدندر ذمه است. )صدور چک و کش یکل یعموارد مب یهبق

 مگر بعد از وصول آن( 

 یمالزام به تسل یرادر زمان اجاره معتبر است ز یمکه موقوف به اجاره مالک است قدرت بر تسل یعید( در ب

 یعمتصل نشده است هنوز ب یاکراه یا یفضول یعکه اجاره در ب یاست و تا زمان یحصح یعمبیع از آثار ب

 .وجود ندارد یحصح

 حق حبس

  یمحاضر به تسل یگرکند تا طرف د یثمن خوددار یا یعمب یمحق دارد که از تسل یو مشتر یعاز با یکهر 

 یمتسل یدثمن که حال باشد با یا یعن صورت هر کدام از مبیثمن موجل باشد در ا یا یعمب ینکهشود مگر ا

 .(3۷۷شود )م 

 باشد:  یطیشرا یدارا یدقابل استفاده باشد با ینکها یحق حبس برا 

  .شودمیبا شرط مشمول آن ن یمعوض حتمعوض باشد لذا عقود غیر ید( عقد با۱
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نه تمام اجزاء و  یدآمیو متقابل بوجود  یعقود معوض هم حق حبس در باره دو عوض اصل یاندر م( 2

مستأجر  یعین مستأجره کرد ول یمموکول به تسل یتوانعقد لذا مثال در اجاره پرداخت اجاره بها را م یطشرا

 کند. ی،جزئ ریاجاره بها را موکول به انجام تعهد موجر، به تعم یمتعهد خود به تسل یتواند اجرامین

 دارد. یانچون اقاله هم عقد است لذا حق حبس در آن جر یان( به نظر دکتر کاتوز3

 یلاز وسا یکی( لذا قابل اسقاط است و یبر قول است )بنا ینطرف یاز تراض ی( حق حبس چون ناش4

ادگاه باشد د قراراجل بنا به  یناز دو تعهد است البته اگر ا یکی یاجل برا ییناعالم سقوط حق حبس تع

از  یکیو فقط  یستستور صادره از اداره ثبت باشد موجب سقوط حق حبس ن یاد( 2۷۷)مثل مورد م 

 زودتر اجرا شود. یدتعهدها با

آن تعهد زودتر انجام شود و حق حبس وجود  یداز تعهدها را زودتر بداند با یکی( اگر عرف انجام 5

 ندارد. 

را به حال  یگرتعهد منجز و مسلم طرف د یحق حبس استناد و اجرا هتوان بمیحق معلق ن ی( بر مبنا۶

 در آورد.  یقتعل

 از انجام تعهد باشد.  یخوددار یامال، انجام کار  یمتواند در تسلمی( حق حبس ۷

 کند.  یتواند خوددارمی یعن، از تسلیم مب( فروشنده تا پرداخت تمام ثم۸

 . یمباشد باز حق حبس دار یکی( اگر اجل انجام دو تعهد 9

 شود. میهم ساقط  یگریطرف که ساقط شد حق د یکق حبس ( ح۱0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخارج گنهداری میبع در زمان حبس بر عهده بایع است و منافع مال هم برای اوست )من له الغنم العزم( یزرا که

 دارد.مشتری در مقام اعمال حق قانونی خویش آن را گنه می
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 زوال حق حبس یطشرا: 

 خود قرار داد را اجرا کند.  یلمتعهد به م ههر گا -1

و طرف  یابدانتقال  یگریبه د یند یابرود و  یناز ب یلیمقابل تعهد به دل ینکه د یدر صورت -2

 یدارشود )مثال اگر فروشنده بر عهده خرمی یبرداد را در برابر اسناد کننده به حق حبس قرار

  (شود.می یلقبول کند حق حبس فروشنده زا یدارصادر کند و خر یاحواله

داد فسخ شود حق حبس موضوع خود را از اگر قرار یکند، ولمین یلحق حبس را زا یقهدادن وث -3

 )به جز اقاله( حق حبس وجود ندارد.  یزدهد و در مقام استرداد دو عوض نمیدست 

 کنند.  یلحق حبس را زا یحصر یا یعقد بطور ضمن ینکه طرف یدر مورد -4

 

 

 

 

 

 هستند  یائیتوابع اششود )منظور از میهم باشد که اجراء و توابع مبیع شمرده  یزیشامل آن چ یدبا یمتسل

 ضرورت دارد.(  یعاز مب یبرداراستعمال و بهره یکه برا

 یدبا عین یممنافع از زمان عقد تا زمان تسل یمدر تسل یول دشومی یمعین، منافع هم به تبع تسل یمدر تسل 

اموال در  ینو ا یست( ن3۶2م  4و  3از توابع )بند  ینهاا یمتسل یعنیندارد  یقرارداد یشهر یمگفت که تسل

است پس اگر تمام  میشود لذا مشمول قواعد عمو یمبه صاحبش تسل یدنزد فروشندگان امانت است و با

 شود.میکند حق حبس او ساقط ن یمعقد و قبض را تسل ینب یمنافع فاصله زمان

 یقانون مدن 385و  384و  355که مواد  موضوع است ینشود امیمورد سوال واقع  یارکه بس مطلبی ?

 دارند؟  یگربا همد یاطهچه راب

 یمکنمیموارد را ذکر  یندر جواب ابتدا متن ا: 

 نفروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آ ینبه شرط داشتن مساحت مع یاگر ملک (355)م 

تواند آن می یعاست با یشترحق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که ب یمقدار است. مشتر

 .یدنما یتراض یصهنق یا یادهدر هر دو صورت به محاسبه ز ینکهرا فسخ کند مگر ا

.تذکر: قتاضای اجرای تهعد از طرف یکی از متعاملين به معنی اسقاط حق حبس نیست 
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کمتر از آن مقدار  یمبوده و در وقت تسل ینمقدار مع یثاز ح یعهر گاه در حال معامله مب  (3۸4)م  

از ثمن به نسبت موجود  یاحصه یهمقدار موجود را با تأد یارا فسخ کند  یعحق دارد که ب یمشتر یدآدر

 .است یعمال با یادهباشد ز یناز مقدار مع یادهز یعقبول کند و اگر مب

د( و به شومیآن بدون ضرر ممکن ن یهفرش باشد که )که تجز یاخانه  یلاز قب یعاگر مب ( 3۸9م )

و  یمشتر یدر صورت اول یدآدر یشترب یاکمتر  یمتسل یندر ح یفروخته شده ول ینمع ارشرط بودن مقد

  .هد داشتحق فسخ خوا یعدر صورت دوم با

  وصف است  یتکم ینجاتخلف از شرط )صفت( است که در ا یارفسخ بخاطر خ :355اول( در م

 است.  هاند لذا بصورت شرط صفت آمدداشته یجنبه فرع ینکه در نظر متعامل یراز

  بلکه مقدار  یستوصف ن ینجادر ا یتتبعض صفقه است و کم یارفسخ بخاطر خ :384دوم( در م

و قابل بعض و  گیردیاز ثمن قرار م یاز آن مقابل جزئ یاست و بصورت قید عقد است لذا هر جزئ

 است.  یمتقس

  تخلف  یارخ مه یارخ یندارند ا یدهعق یبرخ شرکت است البته یارمذکور خ یارخ :385سوم( در م

 .مورد معامله قرار گرفته است ینمع ینزم یاقطعه خانه  یکبه هر حال  یرااز وصف است. ز

  خواه  ی،صورت یچاست که در ه ینآنچه مسلم است ا گفت: یدبا 384و  355چهارم( در جمع مواد

از  یعتواند در خواست کند که کمبود مبمین یدارخر یدبه صورت شرط در آ یامقدار مبیع اعالم شود 

 یکمتوجه  یناست و قصد طرف ینمع ینع یعدر هر دو ماده مب یراشود ز یناموال فروشنده تأم یرسا

 خاص شده است. ینمع ینع

 

 قبل از قبض یعقاعده تلف مب

 قبل از قبض( است که آن را  یعکاربرد دارد )قاعده تلف مب یکه در عقود معاوض یاز عمده قواعد یکی

 دانند. می( یعهقبل قبضه، من مال با یع)تلف مب یمتخذ از قاعده اصطیاد

 یعو اهمال از طرف با یرقبل از تسلیم بدون تقص یع)اگر مب :داردیمقرر م 3۸۷در ماده  یقانونگذار مدن 

قائم مقام  یابه حاکم  یمتسل یبرا یعبا ینکهترد گردد مگر امس یبه مشتر یدتلف شود بیع منفسخ و ثمن با

 ( .خواهد بود یصورت تلف از مال مشتر یناو رجوع نموده باشد که در ا

 آن ممتنع  یمتسل یارا تلف کند  تقابلاز دو عوض م یکیاست لذا هر گاه  یانفساخ ضمان معاوض ینا

متعهدله  یاز سو یاربه حکم دادگاه با اعمال خ یازین ینکهرود بدون امی یناز ب یزشود. تعهد مقابل آن ن
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 یلقاعده شروط ذ یناست در اعمال ا یونقراردادها بر عهده مد ینگونهدر ا یضمان معاوض یراباشد ز

 الزم است: 

 

 در حکم آن باشد.  یا ینمع ینع یدبا یعمب (۱

 فورس ماژور باشد.  یدتلف با (2

 یاکه ثمن حال بوده  یدر مقام اعمال حق حبس خود نگه داشته باشد مگر در صورت یدرا با یعمب (3

با  یعنیبوده باشد ) یاداجلش ز یاموجل بوده  یعمب یاجلش کمتر بوده باشد و پرداخت شده ول

 ( .باشد یعبا یددر  یعمب یمجوز قانون

 .عهود(حاکم رجوع نکرده باشد )در اجل م یا یبه مشتر یعمب یمتسل یبرا ایعب (4

از انجام  یز قانونبدون مجو یعرجوع نکرده باشد و با یعثمن به با یمقبض و تسل یبرا یمشتر (5

 یصورت ضمان واقع ینا یرباشد در غ یدهفرا نرس یماجل تسل یانکرده باشد  یخوددار یفهوظ

 شود. می یلتبد ید ضمانیاو به  ید امانی یراز یاست نه معاوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق.م و لتف میبع قبل از قبض عقیده دارند اتالف موضوع قطع نظر از مسئول آن یکی از  ۳۸۷تذکر: به نظر دکتر کاتویزان در مورد ماده

رود بنابراین خیردار حق اتنخاب دارد موارد تعذر تسلیم است )اتالف نه لتف( که طرف قرار داد حق فسخ دارد و ضمان بایع از یبن نمی

 که با عقد را فسخ کند و ثمن را ندهد و یا اگر ثمن را داده آن را پس بگیرد و بایع اگر خودش لتف نکرده به مسئول رجوع کند و یا اینکه

 مشتری عقد را اجرا کند و بدل مبيع )مثل یا قیمت( را از فروشنده بخواهد.

ه حق حبس را ندارد یزرا الزام به رد بدل یرشه غیر قراردادی دارد و از باب اگر مشتری عقد را فسخ نکرد بایع باید بدل را بدهد و حق اسنتاد ب

  داد( و یپوندی با قرار داد اصلی یا ثمن ندارد.ضمان قهری است )چنانچه اگر دیگری غیر از بایع آن را لتف کند باید بدل را می
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 ضمان درک

 یعب یبه هر علت یا یدآمستحق الغیر در یعکه مب یضمان به برگرداندن ثمن در صورت تعریف ضمان درک: ❖

 باطل باشد. 

 یضمان در برا یبعد از قبض ثمن از طرف مشتر یعنی)قبض ثمن( است  کدر ضمان در یطاز عمده شرا ❖

 ندارد. یبه بازگرداندن ثمن معن تکلیفکه ثمن قبض نشده است  یتا زمان یراز یدآمیبوجود  یعبا

باشد( ضمانت کند  یکه ثمن شخص ی)در صورت یاز مشتر یا یعاز با یهر گاه کس ضمان عهده: یفتعر ❖

 نامند.میرا ضمان عهده  یضمان ثان ینا

 خیارات

 یمدن نمواد قانو یتوان از البه المیهم  یارچند خ ینام برده شده است ول یارده خ یدر قانون مدن 

 استخراج کرد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس یارخ

 یقرا خیار عدم تفر یارخ ینآورند امیرا در کتاب فقها با عبارت )البیعان با لخیار ما لم یفترقا(  یارخ ینا 

 ینفسخ معامله را خواهد داشت. ا یاراند خجدا نشده یگراز همد ینکه متعامل یتا زمان یعنینامند میهم 

از طرف  مثال اصالتاً)قد کند نفر منع یکاست بنا به نظر مشهور اگر عقد را  یعمختص ب یاراتاز خ یارخ

مجلس  یارخ یرامجلس وجود نخواهد داشت ز یاربخرد( خ یخود بفروشد و وکالت از جانب مشتر

 دادها است. اصل، لزوم قرار یددر حالت ترد یوجود دارد که امکان تفرق وجود داشته باشد از طرف یزمان

 مجلس ساقط نخواهد شد.  یاراگر تفرق بخاطر فورس ماژور مثل و وقوع زلزله باشد خ 

 مجلس یار( خ۱

 یوانح یار( خ2

 شرط یار( خ3

 تأخیر ثمن یار( خ4

 غبن یار( خ5

 و تخلف وصف یترو یار( خ۶

 یبع یار( خ۷

 یستدل یار( خ۸

 ( خیار تبعض صفقه9

 تخلف شرط یار( خ۱0
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 یوانحخیار 

 (.39۸واهد داشت )م تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را خ تریباشد مش یوانح یعاگر مب ✓

 یکه فقط مبیع حیوان باشد جار یو آن هم در صورت یعو مخصوص ب دانندیم ییرا استثنا یارخ ینا یبرخ ✓

 وجود خواهد داشت.  یارخ ینا یزباشد ن یوانمعتقدند که اگر ثمن ح یبرخ یدانند ولمی

نخواهد داشت  یانجر یکل یعو در مورد ب (در حکم آن است یا ینمع ین)ع یعمخصوص ب یوانح یارخ ✓

 .فروخت یتوان کلمیرا ن مییهستند و اموال ق مییاموال ق یواناتمعتقدند که ح یهر چند برخ

 

 شرط یارخ

 یصفت( به جهت عدم انجام مورد تراض یاتخلف از شرط )فعل  یارهست و خ یاز تراض یناش یارخ ینا 

 است. 

 باشد:  یلذ یطشرا یدارا یدشرط با یارخ 

بوده و باطل خواهد  ینباشد بیع غرر ینباشد و اگر مدت شرط فسخ مع ینمدت شرط مع ایدالف( ب

 بود. 

 عقد محسوب است.  یخآن از تار یشرط مشخص نشده باشد ابتدا یارمدت خ یب( اگر ابتدا

 نشده باشد هم شرط و هم عقد باطل است.  ینشرط مع یج( اگر مدت برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تذکر: احکام شرط انفساخ با احکام خیار شرط مفتاوت است و هر جا که اقاله در انحالل عقد مؤثر نیست

 شرط انفساخ هم نفوذ حقوقی ندارد.
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 تأخیر ثمن  یارخ

 :محقق شود قابل اعمال خواهد بود یلذ یطاست که اگر شرا یعمختص ب یاراتاز خ یکی 

 )باشد.  یندر مع یکل یا ینمع ینع یدبا یعمب شرط اول 

 )اگر  ینقد باشد لذا حت یعب یعنینشده باشد  ینمع یثمن اجل یهتأد یاع یمب یمتسل یبرا شرط دوم

 ثمن وجود نخواهد داشت.  یرتأخ یارموجل باشد باز خ یعمب یااز ثمن  یتسلیم جزئ

 )نکرده باشد.  یمرا تسل یعظرف سه روز تمام مب یعبا شرط سوم 

 )یهتأد یننکند چه ا یهظرف سه روز از زمان انعقاد عقد )تمام ثمن( را تأد یمشتر شرط چهارم 

 باشد. یعمل یاباشد مثل ابراء  میحک

  

 

 

 

 

 

 و تخلف وصف یترو خیار 

 4۱3 تخلف وصف و ماده یارم را ناظر به خق. 4۱0دانند و م می یگررا جدا از همد یاردو خ ینا یاعده 

 هستند.  یکی یاردو خ یناست که ا یننظر مشهور حقوقدانان ا یدانند ولمی یترو یاررا ناظر به خ

 وجود داشته باشد یدبا یلذ یطشرا یارخ یناعمال ا یبرا: 

 )بدال ا الزام به ابدال و اگر یدباشد با یاگر کل یرادر حکم آن باشد ز یا ینمع ینع یعمب یدبا شرط اول

 .یدآمیر به وجود یاامکان نداشت خ

 )که موجب رفع جهالت  یباشد نه از او صاف یبیکه وجود ندارد از اوصاف ترغ یوصف یدبا شرط دوم

شود می یعموجود نباشد منجر به بطالن عقد ب (ی)اوصاف اساس یراگر مورد اخ یراشود زمی یعاز مب

 را به وصف بخرد.  یعمب یدهم با یو مشتر (مق. ۱90م  3بند ))

 )باشد یدهرا ند یعقبل مب یدبا یمشتر شرط سوم. 

 )مخالف وصف معهود باشد. یدبا یعمب شرط چهارم 

  

 باید توجه داشت که تسلیم تمام میبع موجب سقوط خیار تأخير ثمن است، نه قبض مشتری یزرا ممکن است ۱تذكر :)

 قبض بدون اذن باشد.

 ود قبل از اعمال تواند به اختیار ختوان بدون الزام مشتری اعمال خیار کرد البته بایع می(: در خیار تأخیر ثمن می۲تذکر

 خيار اجبار مشتری را از دادگاه بخواهد.
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 )خیار رویت و تخلف از وصف باید فیرو بعد از رویت اعمال شود.  تذكر 

 غبن خیار 

 هر دو نفر آنها در معامله غبن فاحش داشته باشد  یا یناز متعامل یکیکه  یدآمیبه وجود  یغبن زمان یارخ

 قابل مسامحه نباشد. است که عرف  یفاحش غبن بنغ

 در زمان عقد مالک  ینخواهد بود و عدم تعادل در ارزش عوض یغبن تنها در عقود معوض جار یارخ

 خواهد بود.

 یبع خیار 

به اخذ  یوبمختار است در قبول مبیع مع یبوده است مشتر یوبمع یعاگر بعد از معامله ظاهر شود که مب ❖

 .فسخ معامله یاارش 

 محقق شود: یدبا یلذ یطشرا یبدر اعمال ع ❖

 )شرط است( یباشد )عدم علم و اطالع مشتر یمخف یبع شرط اول. 

 )و بعد از  یدبعد از عقد و قبل از قبض به وجود آ یاموجود باشد  یدبا یببه هنگام عقد ع شرط دوم

را  یاراز سه خ یکی یخواهد شد که مشتر یارعیب به وجود آمده موجب خ یقبض تنها در صورت

 .(یوانح یارخ یاشرط و  یارمجلس خ یارته باشد )خداش

 )باشد. یندر مع یکل یا ینمع ینع یعمب شرط سوم 

 

 

 

 

 

  

 

 

. و )دوم( یمآن را بر شمرد یطشرا فسخ که فوقاً یارباشد دو راه حل وجود دارد )اول( خ یوبمع یعاگر مب ❖

 : یردتواند ارش بگمیرا فسخ کند و فقط  یعتواند بمین یموارد مشتر یگرفتن ارزش در برخ

 اگر میبع بخاطر عبیی که در زمان عقد بوده لتف شود بر عهده بایع است.1تذكر ) 

واقعا  یباز آن باشد که ع یعدم علم ناش ینا ینکهدر زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از ا ی است که مشتر یمخف یوتق یبع( ۲ تذکر

 ملفتت آن نشده است. ی مشتر یظاهر بوده ول ینکها یامستور بوده است 
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 یدر اثر تسر یدتلف نبا ینکردن آن به غیر البته ا قلمنت یا ینزد مشتر یعالف( در صورت تلف شدن مب

 ود. خواهد ب یعدر آن صورت تلف بر عهده با یراسابق باشد ز یبع

توجه  یدنه البته با یاباشد  یبه فعل مشتر ییرتغ ینکهشود اعم از ا یداپ یعدر مب ییریکه تغ یب( در صورت

 یاربحث و اختالف نظر است که خ یکردن وصف کمال باشد جا یدادر جهت پ ییراتداشت که اگر تغ

  یر؟خ یاساقط شده است 

مختص به  یاردر زمان خ ینکهحادث شود مگر ا یعدر مب یگرید یبکه بعد از قبض ع یج( در صورت

 . یستصورت مانع رد و فسخ ن ینحادث شده باشد که در ا یمشتر

 .تواند به ارش رجوع کندمیخود را اعمال نکرد  یارپس از علم به عیب خ یکه مشتر ید( در صورت

 یستدل خیار

 .(43۸ معامله گردد )م یگرطرف د یبکه موجب فر یاتیعبارتست از عمل یستدل ✓

 ینکها یآن با عرف است برا یصبه هر حال تشخ یدارد ول یادیمشابهات ز یبع یاربا خ یستدل یارخ ✓

 :است یستدل دمحقق باش یلذ یطباشند شرا یستدل یارخ یمعامله دارا یناز طرف یکی

  اثر است یب یدادثالث در قرار یسمنسوب به طرف قرار داد باشد لذا تدل یدبا یبنده( کار فراولشرط

 .یاوردببار ب یمدن یتثالث مسئول یهر چند ممکن است برا

  دارد و  یبع یارصورت هم خ ینرا بپوشاند که در ا یعاز مب یبیع یا یدبا یداد( طرف قراردومشرط

 نسبت دهد. یعرا به مب یصفت کمال ینکها یاو  لیستد یارهم خ

  نشود خیار ندارد.  یببخورد و اگر موجب فر یبفر یدبا یمشتر (سومشرط 

 تبعض صفقه خیار

از جهات باطل باشد  یبه جهت یعنسبت به بعض مب یعشود که عقد بمیحاصل  یتبعض صفقه وقت یارخ 

واقع شده قبول  یعب که یبه نسبت قسمت یا یدفسخ نما را یعحق خواهد داشت ب یصورت مشتر یندر ا

 .(44۱سترداد کند )م ا باطل بوده است ثمن را یعکه ب یکند و نسبت به قسمت

موضوع معامله وجود داشته باشد  یضاست که امکان تبع یجار یمعموال خیار تبعض صفقه در معامالت 

 .یستتبعض صفقه قابل تصور ن یوانح یکمثال در انتقال 

  صورت تبعیض   در معامالت معوض است چرا که در معامالت رایگان فرض ضرر( خیار تبعض صفقه ویژه ۱تذكر

 وجود ندارد. 



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 125
 

  اگر قسمتی از موضوع معامله که عین معین بوده است در حین عقد لتف شده باشد در این صورت عقد، ( ۲تذکر

به وجود   م خيار تبعض صفقه زمانیق.  ۴۴۳شود و طبق ماده می به دو عقد یکی صحیح و دیگری باطل، منحل 

 آید که: می

 ًشخص مشتری جاهل بر لتف قبل از عقد باشداوال ).  

 ًبرای قسمت باقی مانده ارزشی باشد لذا اگر برای قسمت باقی مانده ارزشی نباشد معامله و عقد كل ثانیا )

 باطل خواهد بود. 
 

بطور مشخص از آنها نام برده نشده  یآمده ول یاراتخ یاحکام بعض یدر قانون مدن تیمهمانطور که گف 

 یم:کنمی یاناست ما چند مورد را ب

حق  یعنزد او موجود باشد با یعمفلس شود و مب یکه مشتر یدر صورت ( 3۸0)م  :یستفل یارالف( خ

 .آن امتناع کند یمتسل زا تواندینشده باشد م یمهنوز تسل یعاسترداد آن را دارد و اگر مب

 یاراست. خ یدانند و معتقدند که در تمام عقود جارمیدادها قرار میرا از قواعد عمو یستفل یارخ یبرخ 

 است.  یجار ینمع یعدر مورد مب یستفل

 409در ماده  یثمن بحث شده است و قانون مدن یرتأخ یارکه در فروعات خ :لیومه( یفسد )ما یارب( خ

 یاروز فاسد و  3باشد که در کمتر از  یزهاییاز چ یعهر گاه مب» :داردمیکه اشعار  ستشده ا یارمتذکر خ

  .«گرددمی یمتق کسر یامشرف به فساد  یعاست که مب یاز زمان یارشود ابتداء خ یمتکم ق

 یا یکل ینثمن الزم نباشد مثل شرط )ع یرتأخ یارخ یطتمام شرا یارخ ینرسد که در مورد امیبه نظر 

 ( موجل

 .یدشرکت نام یارتوان خمیم را ق. 3۸5در ماده کور مذ یارخ یکه مبنا شرکت: یارج( خ

 :ذکر گردند یدماند که بامی یچند نکته باق خیارات مورد در آخر در

 :یانتقال اراد یتدر قابل یبه واسطه ارث هست ول یاست لذا قابل انتقال قهر یحق مال یارخ نکته اول 

 است.  ظرآن اختالف ن

 :یدتوان منتقل کرد و شامیرا فقط به )من علیه الخیار(  یاردارند که خ یده)مشهور( عق یبرخ نکته دوم 

 صحت معامالت است. یاساس یطندارد لذا فاقد شرا ییمنفعت عقال یگراند یاست که برا ینآن ا یلدل
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 :عوض تلف شده بدل آن  یصورت بجا یندر ا یستمانع فسخ عقد ن یناز عوض یکیتلف  نکته سوم

 که تلف مانع رد است.  یبع یارشود مگر در مورد خمیداده  یمتق یااعم از مثل 

 :ینطرف زا یکیتصرف  یجهخود برگردند لذا اگر در نت یبه جا یندو عوض یدچون در فسخ با نکته چهارم 

 ش خواهد بود. مستحق ار یگرکاسته شود طرف د یناز عوض یکیاز ارش 

 :یدارد و آن زمان ییمورد اثر قهقرا یکاست و فقط در  یندهعلى األصول اثر فسخ نسبت به آ نکته پنجم 

صورت با فسخ، عمل  ین. در ایردشده باشد و از آن تخلف صورت گ یمنف یاست که شرط فعل حقوق

 (یتوسط مشتر یعانجام شده باطل خواهد بود )مثل شرط عدم اجاره دادن مب یحقوق

 شرط بیع

فسخ  یارگرداند ختمام مثل ثمن را بر یعبا ینیاگر در مدت مع کنندیشرط م یناست که در آن متعامل یعیب ❖

 ستردادشرط به صورت معامله با حق ا یعمعامله را خواهد داشت. البته با توجه به قانون ثبت امروزه ب

 شود.میبر آن بار ن یعلذا احکام ب یردگمیقرار  یمورد بررس

  معاوضه 

 یگرکه از طرف د یگردهد به عوض مال دمی یمال یناز طرف یکیاست که به موجب آن  یعقد معاوضه 

بیع از  یص( در تشخ4۶4ثمن باشد )م  یگریو د یعمب یناز عوض یکی ینکهبدون مالحظه ا کندیاخذ م

و اگر هر دو مال باشند معامله معاوضه  یعپول باشد معامله ب یناز عوض یکی: اگر یندگومی یمعاوضه برخ

 معاوضه.  یااست  یعب یکند که عقدمیمشخص  ینبه هر حال قصد طرف یاست. ول

 

 معاوضه: یاتخصوص  

 

 

 

 

 

   شود هم جاری است. میتذکر: همین احکام معاوضه در مورد صلحی که در مقام یبع منعقد 

 

 . یستثمن در معاوضه ن یرو تأخ یوانمجلس، ح یارخ(۱

 حق شفعه در معاوضه وجود ندارد.(2

 .یستقبل از قبض اگر خالف قاعده باشد در معاوضه ن یعتلف مب(3

 یاربوده و تجارت نباشد خ یشخص یجبر طرف کردن حوا یناگر هدف طرف(4

 .غبن در آن راه ندارد



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 127
 

 اجاره

 شودمیآن مستأجر مالک منافع عین مستأجره  باست که به موج یاجاره عقد. 

 شودیم یکو منفعت به مستأجر تمل یناجاره بها به مالک ع یعنیاست.  یکیعقد اجاره از عقود تمل . 

  :اجاره بر دو نوع است 

 

 یدبا عقد ینطرف یعنی( ۱90صحت معامله باشد )م  یاساس یطشرا یدارا یدعقد اجاره با :یاءاجاره اش 

 نافذ است.  یرهم غ یاکراه یا یانعقاد عقد داشته باشد و معامله فضول یبرا یجد ییقصد انشا

 باشد ینمع یدمورد معامله که همان منفعت مورد اجاره است با. 

 دارد:  یعامل بستگ سهبودن منفعت به  ینمعلوم و مع 

و چه  یباشد چه کل ینو مع وممعل یدمستأجره با یناست پس ع ینالف( چون که منفعت وابسته به ع

به  ینماش یک یدبگو رموج ینکهمستأجره مبهم باشد اجاره باطل است مثل ا ینعین معین لذا اگر ع

 صورت اجاره باطل است.  یننکند( که در ا ینرا مع ینماش یول)شما اجاره دادم 

باشد  ینمدت اجاره هم معلوم و مع یدلذا با یدآمیب( منفعت چون در اثر گذشت زمان به وجود 

 شود. می یینالبته در اجاره اشیاء منفعت به زمان تع

 یرا برا ینماش ینکهباشد مثل ا ینمعلوم و مع یدمستأجره هم با ینعج( نحوه استفاده مستأجر از 

صورت  ینباشد که در ا ینهااز ا یکیخواهد مگر عرف منصرف به می یکشمسافر یا یاستفاده شخص

 در حکم ذکر در عقد است. 

 فوق  یطاز شرا یرجهات نامشروع باطل است به غ یمعلوم باشد لذا اجاره برا یددر عقد اجاره با یزجهت ن

 عبارتند از: یطشرا ینالزم است ا یزن یگرید یاختصاص یطصحت اجاره شرا یبرا

 بشود واال اجاره باطل است.  ینمع یدالف( در اجاره اشیاء مدت اجاره با 

  عین مستأجر شرط است.  تسلیمب( در صحت اجاره قدرت بر 

 کنند:میجدا  یگرا از همدحالت ر 2 یمدر قدرت بر تسل 

و  یلمثل س شودی( اگر در اثر مانع و عذر عام نتوان از مورد اجاره استفاده کرد اجاره باطل م۱ 

 زلزله و....

است مگر آنکه قید مباشرت شده باشد مثال مستأجر  یح( اگر مانع خاص باشد اجاره صح2 

 شود.  یضمر

  یاء( اجاره اش۱

 ( اجاره اشخاص2
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 انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.  یدصحت اجاره با یج( برا 

 باشد که با بقاء عین بشود از آن استفاده کرد. یاز اموال یدد( عین مستأجره با 

 باشد:  یلذ یطشرا یدارا یدبا نیز مؤجر اجاره در 

 وقف. یباشد مثل متول سمت یدارا یامالک منافع باشد  یدالف( در عقد اجاره مؤجر با 

 است. ینعین مستأجر موقوف به اجاره صاحب ع یمتسل یستن ینکه مؤجر مالک ع یرتب( در صو 

 باشد یمخود مستأجر قادر بر تسل ینکهقدرت بر تسلیم عین مستأجره باشد مگر ا یدج( مؤجر با. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد مثل مراجعه به شرکت حمل و  معیندر  یاست ممکن است مورد عقد اجاره کل یکیعقد اجاره تمل

 یکیاعتقاد دارند تمل یاست و بعض یعهد یندگومی ی)که بعض یمساو یطبا شرا یلاتومب یکنقل و اجاره 

مورد  یندر ا یدانند ولمی یحقوقدانان آن را عهد یهصورت کل ینباشد در ا یاگر مورد اجاره کل (است.

 شود. میمؤجر  لذمهکه مستأجر مالک ما فی ا گویندیدر فقه م

 به شما اجاره دادم و مستأجر قبول کند  یکسالبه مدت  یگرخانه را چهار ماه د ینا یدبگو ینیاگر مالک ع

 شوند. می یهر دو از آن زمان مال یرااست ز یکیعقد تمل

 دهد میدر زمان اجاره نشان  یناست همراه آن وجود دارد. تلف ع یباق ینکه ع یدر اجاره، منفعت تا زمان

االجاره متزلزل و منوط لما مؤجر بر یتمدت از آغاز موجود نبوده است. لذا مالک یهکه منفعت نسبت به بق

 یمدت باق یزاناجاره باطل شود به م یاستفاده مستأجر است. لذا اگر به جهت یامدت اجاره و  یبه مض

 گردد. میمستأجر بر یتبه ملک میالمسمانده از اجرت

 باشد:  یلشود ممکن است به صورت ذ یدادر مورد اجاره پ یبیع هک یدر صورت 

 على االصول مستأجر میتواند عين مستأجره را اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد. ۱تذکر ) 

 اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسليم عين مستأجر موقوف به اذن شیرک است. البته وجوب تحصیل ۲تذكر )

عین مستأجره را تسلیم کند ثآار تسلیم بر آن اذن شیرک یک حکم تکلیفی است و اگر مؤجر بدون اذن شیرک خود 

 مترتب خواهد شد و لو نآکه خالف قانون عمل شده باشد.
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بوده است(  یوبدر زمان انعقاد عقد اجاره مع یعنیمستأجره در حال اجاره ) ینشود عالف( هر گاه معلوم 

 که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند.  یبه همان نحو یاتواند اجاره را فسخ کند میمستأجر 

 اگر مستأجر  گرددیبه حالت قبل از عقد برم ینمستأجر فسخ کند، تمام عوض اگرحالت  یندر ا

 میالمساجرت ینکهالمثل آن را به مؤجر بدهند نه ااجرت یدکرده است با یوبمنفعت مع یفایاست

 سیط شود.قت

 است. یارمستأجره حادث شود موجب خ ینکه بعد از عقد و قبل از قبض در ع یبیب( ع

 شود.میثابت  یارمدت اجاره، خ یهاجاره حادث شود نسبت به بق نشاءدر ا یبج( اگر ع

 شود و ارش وجود ندارد. میجاره عیب فقط موجب اثبات خیار تذکر: در ا 

شود می نمود اجاره باطل یباخراج شده و نتوان رفع ع یتاز قابل یبمستأجره بواسطه ع یند( هر گاه ع

رفتن  ینبه منزله از ب ین)که ا یبع یجادانتفاع مورد اجاره هست نه ا یترفتن قابل ینبطالن از ب یل)دل

 شود.(می( است لذا عقد باطل ۱90موضوع معامله )م 

 عبارتند از:  شودیدر اجاره م یارکه موجب خ یبیع یطشرا 

 شود.میانتفاع  صعوبت یاموجب نقصان منفعت  یدبا یبالف( ع

فسخ  یارقابل بر طرف شدن بود باز خ یباگر ع یحت یعکه قابل برطرف کردن نباشد )در ب یبیب( ع

 که موجب ضرر مستأجر نشود.  یالبته به نحو (یمداشت

 همزمان وجود داشته باشد. یددو شرط با ینج( ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به  یامستأجره به واسطه حادثه کل  یناگر در مدت اجاره ع

 یهبق بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به فشود و در صورت تلمیمقدار تلف شده منفسخ 

ماده  ینکه مورد حکم ا ینیع .(4۸3)م  یداالجاره را بنمامال ینسب یلالبه تفلطفقط م یامدت فسخ کند 

 تذکر: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که مؤجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ

تواند مؤجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر ابدال ممکن نباشد حق فسخ خواهد ندارد و می

 داشت )این خیار خیار تعذر تسلیم است(.
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از افراد آن  یباشد و مؤجر در مقام وفا به عهد فرد یاست اگر مورد اجاره کل ینمع ینقرار گرفته است ع

چنانچه قبل از قبض تلف  یراگردد زمیاجاره آن تلف شود عقد اجاره باطل ن اءکند و در اثن یمرا تسل

 یمرا به مستأجر تسل یگرد یفرد یدتعهد باطل بوده است و مؤجد با یفاءبود که ا ینکاشف از ا شدیم

از آن را  یبه مستأجره نموده لذا فرد یاز منفعت کل ینیمقدار مع یکلذا چون مؤجد به تعهد به تمل یدنما

 یندر اثناء مدت اجاره تلف شده در ا یننموده تا از آن استیفاء منفعت کند و آن ع یمبه مستأجر تسل

را به  یگریفرد د یدتعهد خود را انجام نداده است پس مؤجر با میتما یدآمیصورت کاشف به عمل 

 مانده از آن استیفاء شود. یکند تا منفعت باق یممستأجر تسل

   دارند و مورد سوال  یادیکه در امتحانات ارزش ز ماندیم یمورد عقد اجاره باقچند نکته مهم در

 شوند: میواقع 

 یکند به شرط یرتواند آن را تعممیمؤجر  یدالزم آ یراتیمستأجره تعم یناگر در مدت اجاره در ع (1نکته 

 موجب ضرر مؤجر باشد.  یردر تعم یرکه تأخ

که  یمؤجر حق فسخ دارد به شرط یدنما یطو تفر یتعد أجرهستم ینهرگاه مستأجر نسبت به ع (2نکته 

 قادر بر منع او نباشد. 

 صورت: ینکند در ا یجادمنافع آن مزاحمت ا یامستأجره  یندر ع یاگر ثالث (3نکته 

 باشد قبل از قبض، مستأجر حق فسخ دارد و اگر بعد از قبض باشد  یالف( اگر بدون ادعاء حق

 تواند به مزاحم رجوع کند.میحق فسخ ندارد و فقط 

 مگر  یدمستأجر انتزاع نما یدمزبور را از ینتواند عمیبکند مزاحم ن یحق یب( اگر ثالث ادعا

 مالک و مستأجر هر دو.  فیتبعد از اثبات حق به طر

مؤجر حق  ینکهاست مگر ا یمنتقل شود اجاره به حال خود باق یگریتأجره به دمس یناگر ع (4نکته 

 خود شرط کرده باشد.  یفسخ در صورت نقل را برا

 یتمؤجر به ملک یتاند و از ملکقبل از اجاره مال بوده و حیوانات منفعت از اول و یاءدر اجاره اش (5نکته 

مستأجر  یتدر اجاره انسان منفعت قبل مال نبوده است و در اثر عقد اجاره در ملک یول یدآمیدر  تأجرمس

 شود. می یلبه مال تبد

 شودیم میالمسمستحق مطالبه اجرت یردر اجاره اشخاص على األصول از زمان انعقاد عقد، اج (6نکته 

 . یدآمیبه عمل  ساطعرف پرداخت آن به اق یاممکن است بر اساس قرار داد  یول
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آن  یفیتجنس و ک یستمشخص باشد بلکه کاف یوانکه خود ح یستالزم ن یواندر اجاره ح (7نکته 

 مشخص باشد. 

را  یکند، کارمیتعهد  یرموجب آن اجهاست که ب یعقد عهد یکاجاره اشخاص  یبه نظر برخ (8نکته 

خودش کار کند مستأجر حق فسخ  یا و یگرید یر زمان اجاره براد یاانجام دهد و اگر انجام ندهد و 

توان الزام به انجام مورد تعهد را خواست میشده و ن یکه مدت منقض یرااجاره خود را خواهد داشت ز

 یکیمعتقدند عقد اجاره اشخاص تمل یگرد یاخود را انجام نداده است اما عده تعهد یزن یراج یو از طرف

المثل عمل را به مستأجر بدهد و و اگر اجرت یدخودش کار کند با یاگر اجیر خاص برا یعنیاست 

دارند، مستأجر  یدهعق یو برخ یردالمثل بگاجرت تواند اجاره را فسخ کند ومیکار کند مستأجر  یتبرعیرغ

 مراجعه کند. یراج یابه ثالث  میالمسرتاج یتواند طبق قاعده اتالف برامیپس از فسخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 132
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 133
 

 مزارعه و مساقات

 الشرکه کار را به عنوان مال یگرو از طرف د ینطرف، انتفاع زم یکاست که از  یمزارعه شرکت یبنا به نظر

 آورند. می

 باشد که در مورد  یزالذمه نفی یکل یا یندر مع کلیتوان میباشد و  ینمعلوم و مع یدمورد مزارعه با ینزم

 که رفع عذر شود ذکر گردد.  یبه طور یدمقدار و اوصاف آن با یراخ

 ینکهباشد مثل ا ینمع یول یشود و اگر بطور کل یینبطور مشاع تع یدبا ینسهم عامل از محصول زم 

خروار  20که  ییماگر بگو یاست ول اجارهصورت  ینخروار تومان پول باشد در ا 20مل اجرت عا ییمبگو

و  یستکه به صورت اشاعه ن یراز یستعقد مزارعه ن ینصورتمورد عقد در ا ینگندم از محصول زم

 را از محصول آن قرار داد.  ینجاره زمتوان مال االمیکه در اجاره ن یرااجاره هم باطل است ز

 شود مضافا میشدن و بطالن عقد  یآن موجب غرر تعیینشود و عدم  یینبه زمان تع یدمدت مزارعه با

 متناسب با زمان کشت باشد و اال عقد باطل است.  یدمدت مذکور با ینکها

 است الزم.  یعقد مزارعه عقد 

 است: یلفسخ و اقامه مزارعه بصورت ذ 

 المثل آن را از اجرت دانجام داده باش یشود و اگر عامل کارمیعقد منحل  شت بذر:الف( قبل از ک

 . گیردیمزارع م

 )یگریحب بذر است و طرف دصا به متعلق حاصل ره:پس از کشت بذر و قبل از ظهور ثم ب 

مدت بعد ار فسخ اگر توافق نکنند مالک  یباشد و برامیالمثل مدت زمان قبل از فسخ مستحق اجرت

 امحاء کشت را بکند.  یتواند تقاضامی ینزم

  مدت  ی( اما برا530از عامل و مزارع مالک حصه خود هستند )م  یکهر  :ثمرهج( پس از ظهور

تواند عامل را به امحاء کشت مجبور کند چون خود اجازه داده است و قاعده میبعد از فسخ مزارع ن

 .المثل خواهند بودمستحق اجرت یکامحاء کند لذا هر  یکند که مزارع نتواند تقاضامیالضرر حکم 

 از ثمره  ینصاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع مع یناست الزم که ب یعقد قاتمسا

 آن. یرو برگ گل و غ یوهشود و ثمره اعم است از ممیواقع 

  

 عامل  یبرا ینطرف و ثمره مع یکآن عبارتند از عمل عامل از  یناست که عوض یمساقات عقد موضع

  .یگراز طرف د
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 عقد مساقات: یطشرا 

 

 

 

 

 

 

 

 مضاربه

 مضاربه از عقود معوض است. ✓

 است.  یدهع یمضاربه عقد ✓

  .باشد ینمعلوم و مع یدوجه نقد باشد و با یددر مضاربه با یهسرما ✓

 هم حاصل نشده باشد.  یالمثل است، هر چند سوداربه باطل شود، مضارب مستحق اجرتاگر عقد مض ✓

شرط خالف  یمضارب بکند ول یمرا تسل یهسرما میکند که مالک تمامی یجاباطالق عقد مضاربه ا ✓

 توان کرد. می

 باشد.  یرهثلث و غ یاربع  یلجزء مشاع از کل، از قب یداز مالک و مضارب در منافع با یکحصه هر  ✓

 . یزاست جا یمضاربه عقد ✓

 ید مضارب ضمانی یشود ولمیکند عقد مضاربه منحل ن یطو تفر یمورد مضاربه تعداگر مضارب در مال  ✓

 گردد.می

کار را انجام دهد  ینممزوج کند و اگر ا یگرید یاتواند مال مورد مضاربه را با مال خود و میمضارب ن ✓

واهد و خارج از حدود اذن است و اگر مالک اجازه ندهد مضارب ضامن تمام خسارت خ یعمل او فضول

 بود. 

 است. یکاف ینبر عوض جمالیهستند و علم ا یسه عقد مزارعه و مساقات و مضاربه از عقود مسامح ✓

  

 درختان مثمره باشد.  یدالف( مورد مساقات با

 اصول ثابته باشند.  یدارا یدب( درختان با

 باشند.  نافعصاحب م یدج( صاحب درخت با

 باشد.  ینمع ید( در عقد مساقات مدت باد

دار درختان الزم باشد که عامل عهده یبرا یبدست آوردن ثمره اعمال یه( برا

 آن گردد. 

 گردد. یینن تعبطور مشاع از ثمره درختا یدسهم عامل با (و
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فسخ شود مال مورد مضاربه به هر صورت که باشد  یناز طرف یکی یلهکه عقد مضاربه بوس یدر صورت ✓

 ینبه ا یازیشود و نمی یمچه به صورت نقد و چه به صورت جنس و هر کجا که باشد به مالک تسل

 حمل کند.  ینیکه مضارب کاال را به محل مع یستن

 صورت:  ینباشد. در ا یتجار یاتعمل ایاگر فسخ مضاربه در اثن ✓

 بر هم ندارند.  یباشد مضارب و مالک حقحاصل نشده  یالف( اگر سود 

 المضاربه به صورت کاال در آمده باشد مال میتما یا یقسمت یحاصل شود ول یب( اگر سود

 یمتواند در خواست تقسمیخواهد شد و  یکمال مشترک، شر ینمضارب به مقدار سهم خود در ع

را مجبور به فروش مال مشترک  یکتوان شرمین یراتواند فروش آن را بخواهد زمیرا بکند و ن الم

 نباشد. یممال قابل تقس ینکهکرد مگر ا

 جعاله

 هم آن را  یدانند و قانون مدنمیآن را عقد ن یاعده یجعاله بنا به نظر مشهور حقوقدانان عقد است ول

عم از ا یجعاله عبارتست از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملکرده است:  یفتعر ینچن

 ( 5۶۱)م  ینمع یرغ یاباشد  ینطرف مع ینکها

 آن  یفیاتعامل ممکن است عمل هم مردد و ک ییناست لذا گذشته از عدم لزوم تع یمسامح یجعاله عقد

الجهات مجهول )عمل و اجرت عمل( من جمیع لهتوجه داشت که اگر مورد جعا یدنامعلوم باشد البته با

 عقد جعاله باطل است.  ،باشند

  اگر در هنگام اعالم جعاله، عامل معلوم باشد جعاله خاص و اگر معلوم نباشد جعاله عام است. البته عقد

دهد.  امبا قصد قبول مورد جعاله را انج یاو مشخص آن را قبول کنند  ینبسته که شخص مع یجعاله زمان

المثل عمل عامل را بدهد پس اگر عامل فسخ کند مستحق رتاج یدبا یداگر جاعل در اثناء عمل رجوع نما

 ( 5۶5نخواهد بود. )م  یزیچ

 کار را انجام داده باشد.  یاکند  یمکه متعلق جعاله را تسل گرددیمستحق جعل م یعامل وقت 

 اجاره که هرچندانجام عمل مال عامل هست برخالف  یا یمزمان تسل ازباشد منافع آن  یناگر جعل عین مع 

 است.  یرمنافع اجرت از زمان عقد مال اج یول شودیپرداخت م یربعد از انجام عمل به اج میالمساجرت

  عمل  یعقد باطل ول یراالمثل عمل خود خواهد بود زهنگام عقد مجنون باشد مستحق اجرتاگر عامل

 .استمحترم 

 باشد مستحق اخذ جعل خواهد بود. یزمم یرو صغ یهاگر عامل سف 
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 شرکت

 واحد به نحو اشاعه.  ءیمتعدد در ش ینشرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالک ❖

به  دواح ءیش یدخر یاانعقاد عقد شرکت و  یا یاریباشد مثل مزج اخت یاریشرکت ممکن است اخت ❖

 باشد مثل ارث.  یقهر یاصورت مشاع و 

عوض  یرااند زیممال االجاره سه یابفروشند در جزء جزء ثمن  یااگر شرکاء مال مشترک را اجاره دهند  ❖

 در حکم معوض است. 

 یبکنند ول یالشرکه تصرف مادتواند در مالمین یگرد یکاز شرکاء بدون اجازه و اذن شر یک یچه ❖

 تواند انجام دهد. می یحقوق رفاتتص

شود مگر در میاست و ضامن تلف و نقض آن ن یناوست در حکم ام دی الشرکه درکه مال یکیشر ❖

 . یو تعد یطصورت تفر

باشد میآنان مشترک  ینکه ب یمعامله نمودن با مال یچند نفر برا یادو  یناست ب یعقد :یشرکت عقد ❖

از طرف  یندگیتوانند به نمامیاز شرکاء  یکاست که هر  ینکه اثر عقد ا یندگومی یو آن را شرکت مدن

هست  یزعقد از عقود جا ینلشرکه تصرف کنند مگر شرط خالف شده باشد ااکسب در مال یبرا یگرد

 یتلف آن باق یامال  میتما یمشود و شرکت در مال مشترک با تقسمی یلو به موت و حجر و جنون زا

 . اندخواهد م

 :گیردیمال مشترک به چند روش انجام م یمتقس ❖

 صورت  ینکه در ا یگیردمثل گردو و فندوق صورت م یکه عموما در اموال مثل به افراز: یمالف( تقس

ب(  کنند.می یمو به نسبت سهام شرکاء مال مشترک را تقس یستالزم ن یممال مشترک تقو یمتقس یبرا

 یقتدر حق یرادارد. ز یعباشد و شباهت بمییهک مال ق یدآمی یشپ دیدر مور که نوعاً به رد: یمتقس

 یمتقس یهاروش یربا سا یدو در حد امکان با یردپذمیصورت  یادر قسمت رد شده معامله جداگانه

 از آن اجتناب کرد. 

 کنندیم یتراض یگربا همد یمدر تقس ینکه در آن طرف :یبه تراض یمج( تقس. 

 است.  یزنشود جا یمتقس ینمنافع هم اگر ع یمالبته تقس یز،خود شرکت جا یول ستالزم ا یمتقس ❖
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 یکشر نبوده عالم بر آن یمتقس ینظاهر شود که در ح یبیچند نفر از شرکاء ع یا یکهر گاه در حصه  ❖

را دارند و  یمشرکاء فقط حق بر هم زدن تقس یعنیرا به هم بزنند ) یمشرکاء مزبور حق دارند تقس یا

 (. یرندد ارش بگتواننمین

بوده  ینید یتمعلوم شود که بر م یمبعد از تقس یاشود و  یمقبل از اداء دیون تقس یتکه متر هر گاه ❖

چند نفر از وراث معسر  یا یکبه نسبت سهم او رجوع کند و اگر  راثاز و یکبه هر  یداست طلبکار با

طبق ماده  یرارجوع کند ز یگربه وراث د یزن ینمعسر یاسهم معسر  یتواند برامیشده باشد طلبکار 

نشود و  یهتأد یوناز د یباشد و چنانچه مقدارمی یمتوف یوناز د یثیقه هر جزئترکه و میم تماق. ۷03

 ماند.میترکه در وثیقه طلبکاران میشود و تمامیفک ن البه نسبت آن م

 

 یعهود

 نگاه  آنکه آن را مجاناً یبرا سپاردیم یگرینفر مال خود را به د یکموجب آن هاست که ب یعقد یعهود

 دارد. 

 یرغ تصرفی یچتواند همیشود مستودع نمی یلپس به موت و جنون و سفه زا یراست جا یعقد یعهود 

 .از حفاظت بکند

 یستاست لذا علم و اطالع از مال موضوع عقد بطور کامل الزم ن یمسامح یعقد یعهعقد و د. 

 که ماذون از  یبه کس یاقائم مقام او  یاکرده  یافتکه آن را از او در یرا فقط به کس یعهدمال و یدبا ینام

 به حاکم رد شود. یدبا یعهنباشد مال و د مودعکه  یدهد و در صورت یلطرف اوست تحو

 کندمین یبه ضمان یلمستودع را تبد یدبا یتو با فعل باشد و صرف ن یعمل ماد یدبا یطو تفر یتعد. 

 انحالل  یاو نحو آن  یهمثل اجاره، مساقات، عار ینیبر طرف شدن عناو یاپس از فسخ  یندر مورد تعهد ام

 دارد:  وجودآنها دو نظر 

 و  شودیم یلفوق بود زا یناز عناو یکیکه معلول  یمعتقدند با انحالل عقد امانت مالک یالف( برخ

 شود. می یلتبد یتا زمان رد مال به امانت قانون یبعد از آن امانت مالک

 معتقدند که بر اثر عقد، مال به اجازه مالک به دست متصرف داده شده است و پس  یگرد یب( برخ

 ینلذا در فاصله ب یافتادامه خواهد  یکه از طرف مالک مطالبه نشود اجاره ومیعقد مادا حاللاز ان

انحالل عقد و  ینلذا در فاصله ب یافتادامه خواهد  یاجاره وکه مطالبه نشود میانحالل عقد مادا

 مالکانه خواهد بود. یمطالبه امان
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 یهعار

 منتفع شود  مال او مجاناً ینکه از ع دهدیاجازه م یگربه طرف د یناست که به موجب آن احد طرف یعقد

 توان شرط عوض کرد.میالبته در آن 

  باشدن یناگر چه مالک ع دهدیم یهباشد که عار یمنفعت مال مالک یدبا یتدهنده عالوه بر اهل یهعار. 

 یردقرار گ یهتواند موضوع عقد عارمیکه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد  یزیهر چ . 

 دانند.( میصحت آن  یطو قبض را از شرا دانندیم ینیآن را از عقود ع یاست )البته برخ یزیعقد جا یهعار 

 اگر  یستمتعارف خارج نشده ضامن ن یاکه از حدود اذن  یشود و تا زمانمیمحسوب  ینمستعیر ام

 یاننما یخروج به صورت فعل ماد ینا یدمستعیر از حدود اذن خارج شود بعد از خروج از اذن )البته با

 مستوفات خواهد بود. یرالمثل منافع مستوفات و غ(. ضامن اجرتیستن یشود و صرف قصد خروج کاف

 مخارج بر  ینبر عهده مستعیر است بر خالف اجاره که ا یهاز مال مورد عار یانتفا یمخارج الزمه برا

 تابع عرف است. یمخارج نگهدار یبود ول رعهده موج

 ایرتواند اجبار او را بخواهد زمین یرمستع یگرد بنا به نظر یرتأخ یارا به قبض نداد  یهمورد عار یراگر مع 

 تعهد را خواستار شود. مانجا یرتواند خسارت تأخمین یزاست و ن یزعقد جا

  وجود دارد که مورد  یم موانع قانونق. ۱0۸ماده  یزبه تجو یگاه یاست ول یزیعقد جا یهعار ینکهبا ا

 داده شده باشد. یهآن به عار ینکه زم یمثل نبش قبر در صورت یردپس بگ یررا مع یهعار

  قرض

کند می یکتمل یگراز مال خود را به طرف د ینیمقدار مع یناست که به موجب آن احد طرف یقرض عهد ❖

 یمتدر صورت تعذر رد مثل، ق یدمقدار و جنس و وصف رد نما یثکه طرف مزبور مثل آن را از ح

 آن متصورند(.  یدوگانه برا یتیماه یو گروه دانندیم یکیتمل یآن را عقد یالرد را بدهد. )البته برخیوم

 آن عبارتند از:  یندو عوض هشبه معوض است ک یعقد قرض عقد ❖

 شود. میصحت آن محسوب ن یطاست و قبض از شرا ییرضا یعقد قرض عقد ❖

 . یستغبن قابل تصور ن یاردر عقد قرض خ ❖

 (یبه نظر نانباشد. )ب یکه مورد قرض کل یطاست البته به شر یکیتمل یعقد قرض عقد ❖

است و  ینبود در دست طرف یناز عوض یکیتعهد که  یاست لکن موعد اجرا میعقد قرض عقد الز ❖

تواند آن را پس میآن را بخواهد و مقترض هر وقت خواست  یفایا تواندیمقرض هر وقت خواست م

 دهد. 

 مال یکالف( تمل

  یمتق یاب( تعهد به برگرداندن مثل  
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 یدینظر دکتر شه به( اما ی)دکتر امام شودیمقترض با قبض حاصل م یتباشد مالک یاگر مورد قرض کل ❖

 . یردگمیصورت ن یکبا عقد تمل یراز یستقرض سازگار ن یتباطل است و با ماه یقرض مال کل

و  ینبه هر حال قرض د یباشد ول یعتوان قرض داد که قابل بمیرا  یزیاعتقاد دارند که چ یهامام یفقها ❖

 باشد. یحصح تواندیم مق. ۱0بق م عمل ططلب و منفعت و 

آن  یرفتنتواند از پذمیاگر مقترض بخواهد مثل مورد قرض را به نحو اقساط به مقترض بدهد مقرض  ❖

مقترض مهلت  یتواند با توجه به اوضاع و احوال برامی ق.م ۶52دادگاه با توجه به ماده  یول یدامتناع نما

 قرار دهد. یاقساط یا

  یقمار و گرو بند

 که هر  یدنمامیو تعهد  یدنمامی ینف یگریرا اثبات و د ینیامر مع یکیدو نفر که  یناست ب یدادقرار

علت  و قانون باطل است و عموماً داد شرعاًقرار ینبدهند ا یگریرا به د ینیدرست گفته باشد مال مع یک

 .دانندمیآن را جهت نامشروع آن 

 وکالت

 یدنمامیخود  یبنا یانجام امر یرا برا یگرطرف د ین،از طرف یکیاست که به موجب آن  یعقد . 

 حق  یبه نحو ینشود و اگر طرفمیباطل  یناز طرف یکاست و به موت و حجر هر  یزجا یوکالت عقد

 شود. می یلزا یزن یناز طرف یکفسخ خود را ساقط نکرده باشند به فسخ هر 

 وجود ندارد.  التبه مورد وک یلیبه علم تفض یازیاست لذا ن یمسامح یوکالت عقد 

 (۶۶۱که وکالت مطلق باشد فقط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود )م  یدر صورت.  

 یدهم با او یلداده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، و وک یدر امور یدبا یوکالت در امور حقوق 

 یبرا یهو سف یزتوان به صغیر مممی( لذا ن۶۶2داشته باشد )م  یتاهل انجام آن امر یباشد که برا یکس

 که از آن ممنوعند وکالت داد.  یانجام معامالت

 شود. میآن محسوب  یاز لزوم عرف یرااعتقاد دارند که اذن در فروش اذن در قبض ثمن هم هست ز یبرخ

 یمرا تسل یعمب یا یدبدون اخذ ثمن بنما یلصورت اگر وک یندر ا یمنداشته باش یلکن اگر انصراف عرف

 ضامن است.  یدنما

 یاراتاخت در حدود یدبا یلخود و به مصلحت موکل عمل کند پس وک یاراتدر حدود اخت یدبا یلوک 

در جهت مصالح موکل  یول یداگر خارج از حدود خود عمل نما یکند ول یتخود مصلحت موکل را رعا

 م محقق باشد. ق. 20۶ماده  یطنافذ است مگر شرایرباشد باز غ
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 هم منحل  یگرید توکال ید،از آن دو فوت نما یکیباشند اصل بر اجتماع است لذا اگر  یلاگر دو نفر وک

 .شودمی

  (۶۷۱امر به لوازم آن است )م  یامر به ش. 

 :موارد انحالل وکالت عبارتند از 

 

 

 

  اگر  ی)حت شودیحق ساقط م ینهم شرط شود ا یزعقد جا منض یلوک یاستعفا یااگر سقوط حق عزل

 م دانست.ق. ۱0تحت قلمرو ماده  یتوان آن را قرار دادمی یراز (ضمن خود عقد وکالت هم باشد

 نسبت به موکل نافذ  یدخبر عزل به او در حدود وکالت خود بنما یدنقبل از رس یلکه وک یامور میتما

 .یستکند که قائلند وکالت عقد نمی یهرا توج ینظر کسان دهما ین( که ا۶۸0است )م 

 

 یضمان عقد 

 ۶۸4م  یفتعر ینا یرداست به عهده بگ یگریذمه د را که بر یمال یشخص ینکهعقد ضمان عبارتند از ا ✓

 .شودمیساقط  یونله از مداست که طلب مضون ینا یضمان عقد یگربه اثر است و اثر د یفم تعرق.

 ندارد.  یفاتیتشر یچبه ه یازاست و ن ییرضا یضمان عقد قدع  ✓

 ند(. کآن عبارتند از )تعهد ضامن در برابر سقوط طلب مضون  ینمعوض است و عوض یضمان عقدعقد  ✓

 له است.مضمون عنه به مضمون یناست و تابع وجود د یتبع یعقد ضمان عقد ✓

 است.  یمسامح یعقد ضمان عقد  ✓

 توان آن را اقاله کرد. میبنا به نظر مشهور ن یعقد ضمان عقد الزم است و حت ✓

 است.  ی. چون عقد مسامحیمتبعض صفقه ندار یارغبن و خ یاردر ضمان خ ✓

 : یدموضوع ضمان با یند ✓

 

 

 

 

 توسط موکل یل( عزل وک۱

  یلوک ی( استعفا2

 موکل  یا یل( به موت و جنون وک3

  .الزم است یتکه اهل ی( به سفه در موارد4

 ینباشد نه مع ی( کل۱

 .مشروع باشد یدبا ین( د2

 .باشد یینقابل تع یدبا ین( د3

 باشد.  یرپذبه آن توسط ثالث امکان یبوده و وفا یهقابل تأد یدبا ین( د4
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م ق. ۱0 ماده توان طبقمیکه آنها را  یایقهو ضمان وث یمنضمان وجود دارد ضمان تضا یگردو نوع د ✓

 دانست. یحصح

له مانع از انعقاد ضمان و نفوذ اراده اوست چرا که با عقد ضمان طلب او مضون یسو تفل یور شکستگ  ✓

که موجب نقل ذمه  یشود )البته در ضمان عقدمیاران طلبک یقهاز عهده مضمون عنه ساقط و ضامن وث

 شود(.می یحکم عدم نفوذ جار ینبه ذمه است ا

 شود. می یرا ضمانت کنند ذمه آنها مشغول و ذمه مضمون عنه بر یناگر چند نظر به تضامن د ✓

 یاگر زن مل ینفقه زن را بدهد حت یدبواسطه عقد نکاح مرد با یرااست ز یحزن صح یندهضمان از نفقه آ ✓

 دانند. می یحباشد و اکثر حقوقدانان ضمان از نفقه اقارب را هم صح

 یطنباشد ضامن به تمام شرا یداد مخالفقرار یگردمضمون عنه است لذا  ینضامن به مضون له همان د یند ✓

 فسخ(.  -بند است مثل وجود وجه التزام )اقاله  یپا ینو توابع د

ضامن  ینبه د ینات: با عقد ضمان تضمیو دکتر لنگرو یانحقوقدانان مثل دکتر کاتوز ینظر برخبنا به  ✓

را قابل انتقال  ینات: تضمیمثل دکتر امام یگرد یبرخ یشوند ولمیساقط  یناتشود و تضممین منتقل

 دانند. می

سپس نقل ذمه( و اگر  ینموضوع د یلتعهد به اعتبار تبد یلاست )تبد یحصح ینجنس د یرضمان به غ ✓

 . یستقابل استناد ن عنهضمان در حق مضمون  ینتعهد کنند ا یلبعد از نقل ذمه توافق بر تبد

رسد شرط فسخ هم چنان می( امکان ندارد و به نظر یمضمون عنه )بنا به نظر یاقاله ضمان بدون رضا ✓

 را داشته باشد. میحک

 یستآمده ن یدر قانون مدن یناز عقود مع یکه به عنوان عقد یمضمونه، ضمان اصطالح انیضمان از اع ✓

تواند قرار داد موضوع ماده می یول یردگمیدر ذمه قرار ن یناست و آن ع ینتعهد متصرف به رد ع یراز

 م باشد. ق. ۱0

 . یستدر ضمان قبول مضمون عنه الزم ن ✓

 حواله

 شود. میمنتقل  یبه ذمه شخص ثالث یوناز ذمهء مد یاست که به موجب آن طلب شخص یعقد •

  .ور حواله در برابر سقوط طلب محیلصد :آن عبارتند از وضینمعوض است ع یعقد حواله عقد •

به  یلاز مح نباشد انتقال طلب محال علیه یشود و اگر حواله بربرمی ینانعقاد حواله موجب انتقال د •

 هست.  یزمحتال ن
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 نخواهد بود و تابع احکام ضمان است.  یاحکام حواله جار یدر حواله بربر •

 محتال است.  یونمد یلشود که محمیصادر  یاست و فقط زمان یتبع یحواله عقد •

 شرط است.  یلمح یدر حواله رضا •

 هم باشد.  یگریشخص د یلهباشد و قابل پرداخت بوس یمال و کل یدبا یند •

 معلوم باشد و حواله مال به نحو مردد باطل است.  یدمورد حواله با •

 شود. میگرنه باعث عزر و بطالن عقد نزد دو طرف معلوم باشد و یدجنس و اندازه با یثمورد حواله از ح •

 توانند از مفاد حواله عدول کنند. مین یلقبل از قبول محال علیه محتال و مح •

تابع قواعد  یا( ۱0)م  ینو تابع روابط طرف یستن یحدر واقع حواله اصطال ینمع ینع یمحواله به تسل •

 وکالت. 

 یلزا یقبل یند یقباشد تمام وثا ینجنس د یراست و اگر حواله به غ یحصح ینجنس د یرحواله به غ •

 نه؟  یاشوند می یلزا یقبل یند یقوثا یااختالف نظر است که آ یندر حواله به همان د یشود ولمی

 عقد حواله با اراده هر سه طرف عقد قابل اقاله است.  •

شود لذا هر گاه معلوم شود میبه عهد واقع  یو طلب و وفا ینانتقال د یاست که برا یچون حواله عقد •

 شود. میاست حواله باطل  بودهن ینیکه از اول د

است و  یلال علیه اصندارد چون خود مح یهدر ذمه محال عل یریکند تأث یرا بر یلاگر محتال ذمه مح •

 باشد. ینمگر آنکه قصد او ابراء اصل د یلاز مح یابتاست نه به ن یاصل یناو د یند

 کفالت

 کند.میرا تعهد  یاحضار شخص ثالث یگرد طرفدر مقابل  یناست که به موجب آن احد طرف یعقد 

  است.  یمعوض و مجان یرغ یکفالت عقد 

 است.  یتبع یکفالت عقد 

  له منحل مکفول حجرکند و با فوت و می یداالزم است لذا اوصاف عقد الزم را پ یلجانب کفکفالت از

 شود. مین

 است و با موت او تمام  یلاست نه مال او و قائم به شخص کف نمربوط به نفس انسا یکفالت عقد

 .شودمی

 تعهد است.  یناجرا نکردن ا یجهمکفول نت ینعقد تعهد به احضار است و پرداخت د یممستق یجهنت 
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 را مطرح  یطلب یدعوا یاداشته باشد  یطلب یداست لذا شخص مکفول با یند یاتو تضم یقکفالت از وثا

 بر مکفول ادعا شود.  میعمو یحق یاکند 

 کند لکن اگر کفالت به در میتعهد ن یجادل امکفو یله دارد و براو مکفول یلکف ینب یعقد کفالت اثر نسب

 مسئول خواهد بود.  یلخواست و اذن مکفول باشد مکفول در برابر کف

 توانند آن را اقاله کنند. میدو نفر  ینشود و هممیله واقع  و مکفول یلکف یکفالت به رضا 

 ( ۷40)م  یدکه بر عهده مکفول است بر آ یاز عهده حق یدموقع حاضر نکند با بهمکفول خود را  یلاگر کف

از طرف  یرتقص یجهاست که در نت یدیو تعهد جد یستتعهد احضار ن یبدل قانون یند یبه ادا یلتعهد کف

که در مورد  یراداتیتفاوت دارد لذا ا یاصل ینسبب و موضوع با د یثشود و از حمی یلقانون بر او تحم

 واند به آنها را استناد کند. تمین یلمکفول بوده است کف یاصل عهدت

 اثر است )بر خالف ضمان و حواله( و هر چند از یهر چند در زمان عقد موجود باشد ب یلاعسار کف

 یرامانده باشد ز یدهمکفول له پوش

 

 

 

احضار همه  یکصورت با  یناحضار را به عهده گرفته باشند در ا یکاگر همه  یالندر مورد تعدد کف ❖

احضار مجدد و  ینگرفته باشند و همچن هدهجداگانه احضار مکفول را بر ع یکاگر هر  یشود ولمی یبر

جداگانه مکفول را حاضر کنند بر خالف ضمان  یدبا یکنظر قائل شد که هر  ینبه ا یدباشد با یدمکرر مف

 یموضوع تعهد در ضمان منتف ینکهشدند به علت امی یبر یهپرداخت بقمیرا  ینضامن د یککه اگر 

 . شدیم

 

 صلح

 و قبول دارند.  یجاببه ا یازن یایددر قالب صلح ب یاسقاط حق یا ینلذا اگر ابراء د زماست ال یصلح عقد ❖

تواند میخواسته بازداشت شده باشد ن ینقرار تأم یا یاجرائ یاندر جر یا یدر اثر ورشکستگ یهر گاه مال ❖

تواند می( نیبنا به نظر) است مثل عین مرهونه یگرانکه متعلق حق د یمال ینو همچن یردمورد صلح قرار گ

 تصرف در مورد صلح شرط است. یتکه اهل یراز یردمورد صلح قرار گ

 هم داشته باشد. ییداشته باشد و منفعت عقال یتمورد صلح مال یدبا  ❖

 یزاو جا یفسخ ندارد چون که عقد برا یاربه داشتن خ یازیمکفول له ناوال: 

 است. 

در امور  ی)ول یناحضار مکفول است نه پرداخت د یلثانیا: موضوع تعهد کف

 محرز شود(.  یلمالئت کف یدبا یفریک
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منعقد شود لذا صلح از عقود مسامحی است و علم  یاحتمال یرفع تنازع و دعاو یصلح ممکن است برا  ❖

 . یستبه موضوع آن شرط ن یلیتفض

 یقتبودن عوض در حق یزچاست که در اثر نا یشود صلحمی یدهنام یاز انواع صلح که صلح محابات یکی ❖

 باشد. میمعوض  ظاهراً یاست مانند هبه که از طرف مصالح به عمل آمده، ول یاعطائ

من علیه  یاالحق توانند با صلح به من علیهمیقابل انتقال،  یرغ یو حق شفعه که قابل اسقاطند ول یارحق خ ❖

مثل  یرندتوانند مورد صلح قرار گمیقابل انتقالند ن یرقابل اسقاط و غ یرکه غ یحقوق یول یابندانتقال  یارخ

 . یحق رجوع در طالق رجع

 یشود و سپس بر مبنامیانجام  ایه( یعنی اول معامل۷۶5)م بر معامله باطله باطل است  یصلح دعوا مبتن ❖

باطل  یزصورت صلح ن ینباطل بوده در ا یگردد معامله اصلمیشود و بعد معلوم میمنعقد  یآن صلح

 خواهد بود. 

واقع شده و بطالن آن محرز شده  یامعامله یعنی(. ۷۶5است )م  یحاز بطالن معامله صح یصلح دعوا ناش ❖

 شود. میشود و مورد صلح واقع میمطرح  نبر سر اصل بطال ییاست و دعوا

 رهن

 .دهدمی ینبه د یقهوث یرا برا یمال یوناست که به موجب آن مد یعقد ✓

 نخواهد بود. یحصح یزوجود نداشته باشد عقد رهن ن ینیو تا د یاست تبع یرهن عقد  ✓

 .است نصحت آ یطقبض عین مرهونه از شرا یعنی ینیاست ع یرهن عقد  ✓

 مرتهن قابل فسخ است.  یراهن الزم و از سو یعقد رهن از سو  ✓

باشد  یهقابل تجز ینشود هر چند دمیباشد تا تمام طلب وصول نشده رهن آزاد ن یطلب یقهوث یاگر مال ✓

  .رهن( یریناپذ یهستفاده کند )تجزاخذ طلب خود ا یبرا یقهتواند از تمام وثمی یار جزئک)لذا طلب

 ینیشرکاء باشد و اگر اختالف شود حاکم ام یبا تراض یداست، لکن قبض با یررهن مال مشاع امکان پذ ✓

 کند. مینصب 

 ندارد.  یبه اذن مرتهن قبل یازیاست و ن یرپذامکان یقهرهن مکرر مازاد وث ✓

رهن مال مورد رهن در  از یشاگر پ یبا اذن راهن باشد حت یدقبض شرط وقوع عقد رهن است و با ✓

 تصرف مرتهن باشد.

 یحصح یکل ینع یع( پس ب۷۷4و منفعت باطل است )م  ینباشد و رهن د ینمع ینع یدمال مرهونه با ✓

 رهن آن باطل است.  یول
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 صورت فساد موضوع رهن:  در ✓

 تواند میگفت: که اگر اتفاقا رو به فساد روند مرتهن  یدبا ماندیم یکه بطور متعارف باق یالف( اموال

 ماند. میم فروخته شود و ثمن آن به عنوان رهن ق. 30۶طبق م  یاراهن را آگاه کند 

 یدر اراده جد یددر معرض تلف هستند با یعتشانباشد که بنا به طب یب( اما اگر موضوع رهن اموال 

 .کرد یددر انعقاد رهن ترد ینطرف

 

 : یدشود بامیآن رهن داده  ینتضم یکه برا ینید ✓

 

 

 

 

 

ص تعهد قائم به شخص در اجیر خا یرااست ز یحاجیر عام صح یاجیر خاص باطل و برا یرهن برا ✓

توان انجام دادن فعل را با میو ن یستجز فسخ ن ئیقائم به شخص ضمانت اجرا یشکناست و در عهد

 کرد. ینرهن تضم

برود  یناز ب ینموعد د یدناز فرا رس یشاگر مدت رهن چنان باشد که پ رهن موقت(: یا)شرط مدت   ✓

از  یشتراگرمدت رهن ب یاند ولرهن نداشته یجادا یبرا ید جدقص ینعقد رهن باطل است چون طرف

 خواهد بود.  یحرهن صح ینباشد ا یناجل د

 خواهد بود.  یحصورت هم عقد و هم شرط صح ینکرد که در ا یارتوان شرط خمیدر رهن  ✓

 یزن یهو سف یزمم یرصغ میداشته باشند به نظر دکتر اما یتمعامله اهل یبرا یدراهن و مرتهن هر دو با ✓

 توانند مرتهن باشند. می

 

 

 

 

 

 

  .داشته باشد یهره مالالف( چ

  .در ذمه باشد یدب( حق با

  .از رهن وجود داشته باشد یشپ یدبا ینج( د

و  یجنبه مثل یدبا ینطرف یدگاهاز د یند( موضوع د

 داشته باشد.  یکل
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 :دو حالت قابل تصور است ریندر رهن مال محجو ✓

 

 از طرف قیم:  -1

 ( ۱34۱دادستان )م  یبغبطه محجور باشد و ثانیا با تصو یتبا رعا یداوال با نقول:میرالف( مال غ

 یببه تصو یازیاست و ن یکاف یمغبطه و صالح محجور از طرف ق یتفقط رعا ب( اموال منقول:

 دادستان ندارد. 

  : یقهر یاز طرف ول -2

 یچدادستان در ه یببه تصو یازیغبطه و مصلحت است لذا ن یتفرض بر رعا یقهر یول موردچون در 

 غبطه و صالح محجور و صغیر بشود. یترعا یداما به هر حال با یستکدام از موارد فوق ن

  :دو اثر است یدارا ینیحق ع ینا یدآمیبه وجود  ینیدر رهن، حق ع ✓

  .کندیم یجادحق تقدم ا( ۱

 و

 .آیدیمرتهن به وجود م یبرا یبحق تعق ینکها( 2

 

 مال مرهونه به راهن است. ینگهدار ینههز ✓

 

 هـبـه

 کند. می یکتمل یگریبه کس د مجاناًرا  ینفر مال یکاست که به موجب آن  یعقد 

 ینا یتوان شرط عوض کرد ولمیمعوض( هر چند که در آن )غیر یو مجان یکیاست تمل یهبه عقد 

 خواهد شد. یارندارد و تخلف از آن موجب خ یشرط جنبه اصل

 آن است.  صحت یطموهوبه از شرا ینقبض ع یعنیاست  ینیهبه از عقود ع 

 شود.مین یرفتهو محاکم پذ یاز ادارات دولت یک یچنشود در ه ینبه ثبت برسد و اگر چن یدنامه با ههب 

 یاعده یبه مورد هبه وجود داشته باشد ول یلیعلم تفص یدمعتقدند که طبق اصل، در مورد هبه با یبرخ 

 دانند. می یرا کاف یعلم اجمال یگرد



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار                  بندی حقوق مدنی                         گروه آموزشی وکیل شو          جزوه جمع 147
 

 ینع یواقع گردد ول یزتواند مورد هبه نمیاست  یحصح یعب یلهانتقال آن بوس هک یهر مال یکل ینبه جز ع 

نمود که در حین عقد در خارج موجود  یکتوان تملمیرا  یمال یراعقد موجود باشد ز یندر ح یدموهوبه با

 . یستقابل هبه ن یباشد لذا مال کل

 یبه اجازه مرتهن ندارد ول یازیشخص ثالث هبه کرد و نتوان به میحق طلبکار  یدمال موهونه را با ق 

 به اذن مرتهن دارد.  یازقبض آن ن

 ینمنعقد شود که در ا ی( البته هبه ممکن است فضول۷9۷کند )م میباشد که هبه  یمالک مال یدواهب با 

 در زمان اجاره شرط صحت است. یمصورت قدرت بر تسل

  شرکاء هم به قبض  یتاگر بدون رضا یبه اذن شرکاء دارد ول یازآن ن ضاگر مال مورد هبه مشاع باشد قب

است  یفیحکم تکل یک یککه عدم تصرف در مال شر یراشود زمیاست و هبه واقع  یحدهد قبض صح

 ببرد.  ینکه صحت قبض است را از ب یتواند اثر حکم وضعمیو ن

 یدآمیا به عمل قبض تمام آنه یاو قبض آن  ینمقدار مع یینبه تع یندر مع یقبض کل . 

 که متمکن از انحاء تصرفات  یموهوبه به تصرف متهب به نحو ینقبض مورد هبه عبارتست از دادن ع

 باشد. 

 یستدر قبض به شرط صحت ن یتفور . 

  موضوع و عدم  انتفاع سبب تلف آن شود هبه به خاطر یااگر قبل از قبض متهب مال موهوبه را تلف کند

 شود و متهب در مقابل واهب مسئول است. میقبض و وقوع، باطل 

 :موهوبه موجود و  یناست که ع یاست و در مورد یناسترداد ع یرجوع به معن فرق بین رجوع و فسخ

در آن حاصل نشده است. بر خالف فسخ که منحل نمودن و بر هم زدن عقد است مانند اشتراط  ییریتغ

 .یارخ

  شود لذا اگر بعد از قبض میکه نشانگر رجوع باشد محقق  یاست با هر عمل یر هبه عمل حقوقرجوع د

 واهب مال موهوبه را بفروشد نشانه رجوع است.

 توان عدم رجوع را ضمن عقد الزم شرط کرد پس میو ن یسترجوع حکم است نه حق، لذا قابل انتقال ن

 ینقد الزم بصورت شرط فعل آورد که واهب از اتوان ضمن عمی یول یشودالزم م هبا مرگ واهب هب

 را داشته باشد.  یحکم استفاده نکنند و اگر استفاده کرد مشروط له حق فسخ عقد اصل
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 اختالف نظر هست  یونمدیردر هبه طلب به غ یاتفاق نظر وجود دارد ول یوندر مورد هبه طلب به مد

تواند طلب خود میمعتقدند: دائن ن میدکتر اما یامکان وجود دارد ول یندارند که ا یدهان عقیدکتر کاتوز

در  یونتواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد آنچه بعدا مدمیواهب ن یرارا به شخص ثالث هبه کند ز

 ( است. ین)د یاز افراد کل یکیبلکه  یستن ینهد دمیتعهد  یفاءمقام ا

  باشد. مینموهوبه  یناقرار به قبض ع هبهاقرار به 

 صورت اگر متهب آن را به قصد قبض  یناگر متهب به واهب وکالت دهد که خودش قبض کند در ا

 یافتهشود قبض تحقق نمیشود و هرگاه کشف شود معامله باطل بوده کشف میبفروشد قبض محقق 

 نظر مخالف دارد(.  ی)ول دتواند قبض محسوب شومین ییقصد به تنها یرااست ز

  در آن داده است اصل تأخر حادث در  ییریشود که متهب پس از رجوع، تغ یاگر واهب مدع( ۱9نکته

 شود: میحالت اجرا  سه

 خواهان  یحقیدر مورد هبه هردو مجهول باشند حکم به ب ییرتغ یخرجوع و تار یخالف( اگر تار

 شود. می)واهب( داده 

 یتموهوبه مجهول باشد حکم بر محکوم یندر ع ییرتغ یختار یول لومرجوع مع یخاگر تار (ب 

 شود. میخوانده )متهب( داده 

 خواهان )واهب( داده  یحقیکم به بحمعلوم باشد  ییرتغ یخرجوع مجهول و تار یخج( اگر تار

 شود.یم
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 : شوندیم یبررس یالً( ارث است که ذ3و ) یت( وص2عه )( اخذ به شف۱مبحث ) سهشامل  ۸ یمدن
 

 اخذ شفعه ( 1

 حصه خود را به قصد  یکشر واز د یکیدو نفر مشترک باشد و  ینب مییمنقول قابل تقسیرهر گاه مال غ

داده است به او بدهد و حصه  یرا که مشتر یمتیق داردحق  یگرد یکمنتقل کند شر یبیع به شخص ثالث

 ق.م(.  ۸0۸را تملک کند )م  یعهمب

  الزم است: یلتحقق اخذ به شفعه شروط ذ یبرا 

 .باشند یمنقول ذات یراست که از اموال غ ینمنقول باشد و نظر مشهور ا یرالف( مال از اموال غ

 شود. میجاد نیدر مال مفروز حق شفعه ا یعنیباشد  یب( مال مشاع

 :که در اصل ملک باهم  یکهستند اگر دو شر یهارتفاق یقسم از اقسام حقوق 2ممر و مجرا  تذکر

اشتراک  یمورد قانون مدن یندارد که در ا یگریحق شرب در ملک د یکی یول یستندن یکشر

 .داندیحق شفعه م یجاددر ممر مجرا را موجب ا

 ینشود که امین یجادنباشد حق شفعه ا یممنقول قابل تقس یرباشد هر گاه مال غ یمقابل تقس ید( مال باج

 است.  یهامام یهم قول مشهور فقها

 نداریمباشند حق شفعه  یشتراست اگر ب یهامام یدو نفر باشند که متخذ از قول مشهور فقها یدد( شرکاء با

 د شک اصل عدم است.از شرکت دو نفر است و در مور یقنو قدر مت یراز

هبه به  یامنقول به عقد صلح یرلذا اگر مال غ یگرىمنتقل شود نه عقد د یگریبه د یعه( مال به عقد ب 

 یجا یپنج شرط در قانون مدن ینصورت حق شفعه وجود نخواهد داشت ا ینمنتقل شود در ا یگرید

 :هستند که محل بحث هستند مثال یگریشروط د ولی یستن یدترد

 

 نه به عنوان ثمن.  یردمورد انتقال قرار گ یعالف( حصه مورد انتقال به عنوان مب

تمام حصه خود را بفروشد لذا اگر  یکشر یککه  یدآمیبوجود  یمعتقدند که شفعه زمان یب( برخ

حق  یراخواهد داشت زوجود ن فعهدانگ آن را بفروشد حق ش یکاست و  ینیمالک سه دانگ زم یکس

 شفعه خالف قاعده است. 

 مسلمان باشد. یدبا یزن یعمسلمان باشد شف یاز فقها معتقدند که اگر مشتر یاج( عده
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باشد حق شفعه به وجود  ینو اگر چن یمتیباشد نه ق یاز اموال مثل یدمعتقدند که ثمن با یگرد یاد( عده

 . یدآمین

عرضه  یگرد یکحصه خود را به شر یکشر یککه  یدآمیبوجود  یزمان ه: حق شفعیندگومی یه( برخ

( حق شفعه خواهمی)نم یدعرضه کند و بگو یگرد یکحصه خود را به شر یکینکرده باشد لذا اگر شر

 .یدآمیبوجود ن

 اعمال حق شفعه یطشرا 

خارج  یتشاز ملک یمشتر یتمال بدون رضا یراقدرت بر پرداخت ثمن داشته باشد ز یدبا یعالف( شف

 خواهد بود.  یموجب ضرر مشتر یردکار صورت بگ ینشود و اگر بدون پرداخت ثمن امی

بدل ثمن را بپردازد و بعد  یدبا یعاست که اول شف یا( به گونه۸0۸م قانونگذار در )م ب( سیاق کال

تواند می یراز یستحق ن ینمانع از بوجود آمدن ا یعبه هر حال معسر بودن شف یاخذ به شفعه کند ول

 .یداستقراض و... اخذ به شفعه نما یقبه طر

 اخذ به شفعه مقدم است؟  یااند مقدم بر اخذ به شفعه یاراتخ یاآ ?

 ینعوض یاردانند چون معتقدند که با اعمال خمیخیارات را بر اخذ به شفعه مقدم  مطلقاً یالف( برخ 

 .دشومی یگردد و ضرر منتفمیبه صاحبان قبل از عقد بر 

 شده  یجاددر ضمن عقد ا یارشده است اگر خ یجادزودتر ا یککدام یدد یدمعتقدند که با یب( برخ

 یجادچرا که حق اخذ به شفعه بعد از عقد اشرط بر حق شفعه مقدم خواهد بود  یارباشد مثل خ

 است.  مقدماخذ به شفعه  یبع یاربعدا به وجود آمده باشد مثل خ یاراگر خ یشود ولمی

  یعشف یتاهل

 یتواند مجانمیاخذ به شفعه را ن یراباشد ز یتاهل یدارا یداعمال حق شفعه با یعنیاخذ شفعه  یبرا یعشف 

کننده در مالش تصرف  یقاعا یقاع،که به موجب ا یاست لذا در موارد یقاعانجام دهد و اخذ به شفعه ا

 .باشد( یدعاقل و بالغ و رش یعنیاست ) شتهدا یتاست که او اهل ینکار مستلزم ا ینکند امی

  د حق استفاده نکن ینحق شفعه است و اگر سرپرست او على رغم مصلحت از ا یشخص محجور دارا

 . ماندیم یحق با استصحاب باق ینا

نافذ است عمل غیر یناگر شخصا اخذ به شفعه کرده باشد ا یزممیرغ یرو صغ یهسف یاآ ینکهدر مورد ا ?

 باطل؟  یا
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 وجود دارد:  یدهدو عق

و در  یمنافذ بودن خالف قاعده است لذا مخصوص عقود است که نص دار یرمعتقدند که غ یاالف( عده

 وجود ندارد.  میمدار صحت و بطالن است و حالت سو یرامر دا یقاعاتا

 داخذ به شفعه هستند و معتقدند که احکام مذکور در موار یننافذ بودن اقائل بر غیر یگرد یاب( عده

 .یمهم دار نافذغیر یقاعاست لذا ا یاعمال حقوق میتما میقواعد عمو یقانون مدن 200تا  ۱۸3
 

 یتوص( 2

 شوندیم یمتقس یکیو تمل یعهد یتبه دو دسته وص یتوص . 

 دانندیآن را عقد م یانظر وجود دارد عده فاختال یتوص یحقوق یتگفت: که در ماه یدبا مقدمتاً یول 

 یمورد موضع یندر ا یقانون مدن ی( ولیدانند )دکتر لنگرودمی یقاعآن را ا یگرد یا( و عدهیان)دکتر کاتوز

 اتخاذ نکرده است.

 

 یلیکمت یتوص

زمان بعد از فوت خودش  یرا از مال خود برا یمنفعت یا ینیع یکس ینکهعبارتست از ا یکیتمل یتوص ❖

 ( ۸2۶کند. )م  یکتمل اًمجان یگریبه د

انشاء  گویدیقانونگذار م یستبه الفاظ خاص ن یازیاست و ن یتبعد از مرگ وص یبرا یهر انشاء مجان ❖

 :یردگیحال صورت م دودر  یتوص

 

 

 

 

 باشد: یراز سه شکل ز یکیبه  یدبا یدر حال عاد یتوص ❖

 باشد.  یبا دست خط خود موص یعنی :( خود نوشت باشد1

نامه خود را نزد مقامات مشخص شده در قانون برده و  وصیتاست که شخص  ینا باشد: ی( سر2

 دهد.  یلتحو

 کند.  یتمطابق ثبت اسناد وصمیاست که شخص در دفتر خانه اسناد رس ینا باشد: می( رس3

است که خطر مرگ عرف و  یحالت :یالف( در حالت عاد

 . یستن یکعادت نزد

است که خطر مرگ عرف و  یحالت ب( حالت فوق العاده:

 است.  یکنزد عادتاً
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 انکار  یبه ادعا یازیتواند از آن عدول کند لذا نمیهر زمان خواست  یو موص یستآور نالزام یتوص

 . یستن

 است. یحهم صح یشفاه یتوص یخاص یطدر شرا یاندر مورد نظام مثالً العاده:حالت فوق 

 

 یفضول یتوص

 دانند. می یحصح آن را مطلقاً یگرعده د باطل است مطلقاً مطلقاً یفضول یتمعتقدند که وص یبرخ ❖

 یتصاحب مال وص یو برا یگریبه مال د یاند و معتقدند اگر شخصشده یلقائل به تفص یاندکتر کاتوز  ❖

 یتکند وص یتخودش وص یو برا یگریبه مال د یاگر شخص ینافذ است ول یو غ یفضول یتکند وص

 و باطل است.  یربه مال غ

 

 یتدر وص یقبول

 یگرعده د یبر قبول کند ول یجد ییاراده انشا یدله بایدانند قائلند که موصمیرا عقد  یتکه وص یبرخ ❖

 یاست و صرف رضا کافمیقبول حک یتهستند قائلند که قبول در وضع یتبودن وص یقاعکه قائل بر ا

 است. 

 را داشته باشد:  یلله ممکن است حاالت ذ یموص یقبول ❖

و دوباره قبول  اًبعد از قبول آن را رد کند و ثانیتواند میصورت  ینکه در ا قبل از موت: یالف( قبول

 .یستمجدد ن یبه قبول یازیاست و ن یقبل از موت کاف یقبول یکند ول

 بعد از موت: یب( قبول

  است  یکیعقد تمل یتوص یتماه یمدارد و اگر بگوئ یتاثر ناقل یاند که قبولگفته یبرخ (1قول

ارکان عقد جمع  یردو تا قبول صورت نگ دعقد حداقل دو رکن دار یرااست ز یحقول صح ینا

 گذارد. میاثر  وشود میاست که ارکان عقد جمع  یقبولشود و بعد از مین

  یکند که در زمان فوت موصمیدارد و کشف  یتاثر کاشف یاند که قبولگفته یبعض (2قول، 

 له وارد شده است.یموص یتبه ملک یموص

  شود میله  یموص یتداخل در ملک یبا فوت موص یمعتقدند که موص یگرد یاعده (3قول

 . بخشدیبه آن استقرار م یبه نحوه تزلزل و قبول یمنته
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  مثل وقف و حق  دانندیصحت م یطاز شرا یعقود مجان یرهمچون سا یتقبض در وص (4قول

که  یمتذکر شد، در جائ یدالبته با (داند.میشرط ن یمدن یقول را قانون ینفاع و هبه )که اتان

 ینمشخص است. که در ا یقاشان دق یقتعداد و مصاد یعنیلهم محدود و محصور باشند یموص

 رد کنند.  یقبول و بعض نندتوامی یصورت بعض

 حاکم  یقبول یحت یستشرط ن یکند قبول یتوص یماریمحصور )مثل مبارزه با بیرغ یرا برا یاما اگر مال

 شود. می یقاعا یتمورد وص ینکه در ا یستالزم ن یتبر خالف وقف در وص

 

 بعد از فوت چند حالت وجود دارد؟  یدر قبول ?

 .است یدیکند که قبول دوم تأکمیموت هم قبول  ازقبل از موت قبول کرده بعد  یالف( گاه

اطالع داشته و مسکوت  یارا نه قبول کرده نه رد که با اطالع نداشته و  یتقبل از موت وص یب( گاه

 شود. میمحقق  یتصورت وص ینکند که در امیگذارده است و بعد از موت قبول 

بار قبول و رد کرده است  ینچند یاو  ستبار رد کرده ا ینچند یا یکرا  یتقبل از موت وص یج( گاه

رد بعد از  یا)قبول  یدگومی یقانون مدن یراشود زمیمحقق  یتو اگر بعد از موت آن را قبول کند وص

 موت معتبر است(. 

 تواند آن را قبول کند. میحالت بعد از موت  ینرا رد کند در ا یتوص ید( اگر قبل از موت موص

 :که چند حالت است ندن( اگر بعد از موت هم رد ک

 مردود است.  یتکند که وصمیقبل از موت هم رد کرده و بعد از موت هم رد  ینکها (۱

به را قبض  یحالت اگر موص ینکند که در امیموت قبول کرده و بعد از موت رد  قبل از ینکها (2

 کرده باشد رد بعد از موت اثر ندارد.

 اعالم اراده بعد از فوت ینقبض نکرده و در اول رابه  یموص یقبل از موت قبول کرده است ول (3

 شود. مینسبت به او مردود  یتکند که وصمیرد  اعالم

حالت هم  ینکند در امیاعالم نکرده است و بعد از موت آن را رد  یاقبل از موت اراده یگاه (4

 شود. میمردود اعالم  یتوص

 اگر وصیت برای افراد حقوقی باشد، در این صورت اگر برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد قبول  1 نکته )

 باشد قبولی الزم نیست. می حقوقی حقوق عمونماینده بر اساس اساسنامه آن شرط است ولی اگر برای اشخاص  

  مانع رد( است. ( طبق نظر قانون مدنی قبض در وصیت شرط صحت نیست و فقط 2نکته( 
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 به یعدم جواز تصرف ورثه در موص

به تصرف در مال  یله باشد که مال اوست و تصرف ورثه در موص یبه مورد قبول موص یالف( اگر موص

 شود. میاست و موجب ضمان  یرغ

له  یحالت هم اگر موص یناست در ا یفبال تکل یتنکرده و وضع یله هنوز اعالم قبول یب( اگر موص

به مقدم است لذا مال متعلق به اوست باز ورته حق دخل و تصرف در آن  یموص یکقبول کند او در تمل

 یله به اعالم قبول یتوانند الزام موصمیموجب ضرر ورثه شود  یفیبالتکل یتوضع یناگر ا یرا ندارند منته

 رد را از دادگاه بخواهند. یا

 یدر موص

 تواند مین یزممیرباشد لذا صغیر غ یدبالغ و عاقل و رش یدکه با یکندم یتاست که وص یشخص یموص

رد  یاتقدند که اجازه مع یکند البته برخ صیتتواند ومی یمق یا یهم با اجازه ول یزمم یرکند و صغ یتوص

 او باطل است.  یتسرپرست او خارج است لذا وص یاراتاز اخت یتوص

 احراز شود یتدر زمان انشاء وص یدافاقه او با یکند ول یتتواند وصمیدر زمان افاقه  یمجنون ادوار. 

 یاعده قائل بر عدم نفوذ و خیبر یدر امورمال یکند ول یتخود وص یمالیرامور غ یتواند برامی یهسف 

 قائل به بطالن هستند. یگرد

 لهیدر موص

حمل به شرط  یتوان برامیلذا  یستاستیفاء شرط ن یتاهل یتمتع داشته باشد ول یتاهل یدله بایموص ❖

لهم یرخ دهد در موص یله اشتباهیکه در شخص موص یکرد. در صورت یتزنده متولد شود وص ینکها

 باطل خواهد بود. یتآنها علت عمده است وص صیتمحصور چون شخ

حقوقدانان چندان  یننظر در ب ینا یول دانندیله مبه توسط موصی یقتل را از موانع تملک موص یبرخ ❖

 .ندارد یگاهیجا

 به  یدر موص

 تواند مورد میداشته باشد  یتکه مال یزیمنفعت باشد لذا هر چ یا ینتواند عمی ۸2۶به طبق م  یموص

 یاکه قابل انتقال هستند و  یباشد البته حقوق یبه ممکن است حق مال ی. البته موصیردقرار گ یتوص

به قبول ندارد و به محض فوت  یازابراء ظاهرا ن بر یتباشد وص یونبه ممکن است ابراء ذمه مد یموص

 ثلث ترکه شده باشد.  یتکه رعا یشود البته به شرطمیالذمه یبر یونمد یموص
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 یاست که موص یفقها است و آنجائ یاناست که در م یاصطالح ینممکن است فک ملک باشد ا یتوص 

 شود مثالًمیلهم منتقل نیو موص هبه ورث ینهمچن یدآمیخاص در ن یاشخاص یاشخص  یتبه به ملک

 کردم.  یتفقرا وص یمن فالن ملک را برا یدبگو یموص

 )کند؟  یتوص تواندیمفلس و ورشکسته م یاآ سن 

مفلس و ورشکسته در تصرف در اموالش بر لحاظ  یتممنوع ینکها یبرا دانندیآن را با اشکال م یبرخ

چرا که اول  یستضرر متصور ن ینا صیتدر و یاست که موجب ضرر غرما و طلبکاران نشود ول ینا

خواهد  یحو ثیقه و رهن را هم صح یتتدالل وصاس ینو با هم یتوص شود بعداًمیاز ترکه خارج  یوند

 یطشرا یده باثبه اجازه ورنه دارد. در اجازه ور یازفقط تا ثلث ترکه نافذ است و بعد از آن ن یتبود وص

 وجود داشته باشد:  یلذ

 داشته باشند.  اءفیاست یتاهل یدکنند لذا بامیورثه چون با اجازه در مالشان تصرف 

تواند مازاد بر ثلث را مین (و مجنون یهو سف یزمم یرغ یزومم یراشخاص محجور مطلقا )صغ یبنا به نظر

 اجازه دهند. 

 یعهد یتوص

 مأمور  یگرد تصرفات یا یانجام امور یچند نفر را برا یا یک یشخص ینکهعبارتست از از ا یعهد یتوص

 . یدنمامی

 چند شرط است: یتنوع وص یندر ا 

و  یاتقرار دادن در زمان ح یبوکالت نا یرااست. ز ینکه فرقش با وکالت هم بعد از مرگ: یالف( برا 

 بعد از مرگ است.  یقرار دادن برا یبنا یتوصا

 .ردمال در آن وجود ندا یککند لذا تملمیمأمور  یگرد یامور یاامر  یب( برا

 ینا بعد از آن حق رد ندارد ارا رد کند ام یتوص یموص یاتتواند در زمان حمی ی: وصیدگومیم ق. (۱

 )ایقاع معلق مشروط( است.  یک یتکه وصا دهدینشان م

 فوت کند.  یکند که موصمی یداسمت پ یزمان یچون وص :ق استالف( معل 

 :یاتدر زمان ح یلذا اگر موص ،موصی یاتمشروط است به عدم رد در زمان ح ب( مشروط است 

متوجه شد و رد نکرد بعد  یاندارد اما اگر متوجه نشد و رد نکرد  یتیرا رد کرد مسئول یتوص یموص

 بپردازد. یتبه انجام وصا یداو با موت از
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تواند هر کس را قرار دهد می یبر ثلث موص یتباشد: در مورد وص یطیشرا یدارا یدبا یوص :یدر وص (2

 یاکه حجرشان متصل بر صفر است، هر کدام پدر  ینیدر مورد صغار و با لغ یچه مرد باشد و چه زن ول

 قرار دهد.  یتوانند وصمی یجد پدر

 یهتوان صغیر و مجنون سفمین یدآمیق.م بر ۸5۶از ماده  باشد و آنچه یدبالغ و عاقل و رش یدبا یصو 

قرار داد که  یرا وص یریصغ یبالغتوان در کنار میکه  گویدیم یقرار داد. البته قانون مدن یرا وص

 بپردازد تا محجور از حجر خارج شود.  یتمحجور به انجام امور وصاغیر

 یمسلمان باشد که قانون مدن یهعل یکه مول یمسلمان باشد در صورت یدبا وصی ینکها یگرصفت د 

 نظر را قبول کرده است.  ینا

 شرط را به صراحت اعالم نکرده است.  نیا یقانون مدن یدانند ولمی یتعدالت را شرط وصا یبرخ 

 کند( موجود باشد و آن بعد از مرگ موصی است.می زمانی که وصی سمت یپدا )این شرایط باید  :نکته 

عمل کنند مگر  اًعمجتم یدبا یاقرار دهد اصوال اوص یچند نفر را وص یاگر موص متعدد: یاءاوص یفوظا (3

 به استقالل کرده باشد.  یحتصر یخود وص

 انجام دهد معتبر خواهد بود و در  یبه استقالل بکند هر کدام که تصرفات ماد یححال اگر تصر

 معتبر خواهد بود.  ندهر کدام زودتر عمل کن یتصرفات حقوق

 عمل  توانند مستقالًمی یگراناز آنها فوت کنند د یکباشند به نحو استقالل هر  یاگر چند نفر وص

 کنند. 

 کند. می ییقضا یاگر شرط استقالل نشده باشد حاکم ضم وص یول 

 کته( وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است و ضامن نیست مگر در صورت تعدی و فتزيط. ن 

 ارث (3

  یهم برا یگرنسب و سبب، البته در فقه دو علت د :ارث ببرد یگریشود که شخص از دمیدو امر موجب 

 که عبارتند از ضمان جدیده و والء عتق یمارث دار

 شودمی یاند: که در دو خط بررسبرند سه طبقهمیکه به موجب نسبت ارث  یاشخاص: 

 یمند مثل پدر و مادر نسبت به خط مستقمتولد شده  هاکه شخص از آن یکسان :ی( صعود1

 اند مثل اوالد و اوالد اوالدنفر بوجود آمده یکوالدت از  یلهنفر که بوس 2 ینب یشاوندیخو :ی( نزول2

 ...و
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 رسد در قرابت به خط اطراف در احتساب میآنها به جامع نسب  یشاوندیکه خو خط اطراف: یاقربا

و سپس به  یمرومیکنند و باال میمورد نظر است شروع  یگریکه درجه قرابت او با د یدرجات، از کس

 . ییمآمی یینپا یدیمنسب که رس جامع

 بنده خود را آزاد کند و ضمان را از خود سلب نکرده باشد معتق وارث  یاگر مول عتق: ءتعریف وال

 یارا از خود سلب نکند و عصبه یرهرنداشته باشد و اگر ضمان ج یکه بنده وارث نسب یاست. به شرط

باشد و در مقابل آن در صورت میاو  ییخطا یهبنده آزاد شده نباشد معقق عاقله است و مسئول د یبرا

 برد.  اهدنبود و ارث خو

 یتحما یکدیگرشوند که از میملزم  یناست که در ضمن آن طرف یدادقرار :یرهتعریف عقد ضمان جر 

 ارث ببرند.  یگرید از یکباشند و هر  یگریعاقله د یککنند و به هم کمک رسانند و هر 

 به  جا.ق. 335اجع به حاکم است که طبق م ر ینباشد امر ترکه متوف یوارث یچکه ه یالبته در صورت

 .شودمی یختهخزانه دولت ر

 تحقق ارث یطشرا 

ه ثه وارد در ملکیت ورککند، و به محض فوت، ترمی یداتحقق پ یموت فرض یا یقیارث به موت حق( ۱ ✓

اخراج  ینکه است و همچنتر که بر یو حقوق یونمتزلزل است و پس از اداء د یتملک ینا یول شودیم

 مستقر خواهد شد.  یتوص

ارث  یگرنباشد اشخاص مذکور از همد ینبرند معمیارث  یگرکه از همد شخاصیفوت ا یخاگر تار ✓

بته ال)برند میارث  یکدیگرصورت از  ینموت به سبب غرق و هدم واقع شود که در ا ینکهبرند مگر امین

 باشد(.  یحادثه واحد یداند باکه آن دو در ضمن آن مرده یاحادثه

باشد در  یبرند که موجود باشند و اگر حملمیارث  یلذا کسان ت،وارث حین الفوت موت اس یاتح (2 ✓

 ( زنده متولد شود. اًحین الفوت منعقد شده باشد و )ثانیبرند که نطفه او میارث  یصورت

از نسل جامع نسب باشد  یاشخص وارث از نسل مورث  یعنیرابطه قرابت موجود باشد  یددر ارث با (3 ✓

 موجب ارث نخواهد شد. و اال

ه و... ک یو منافع و حقوق مال یانشخص است اعم از اع یوجود ترکه است: ترکه، کل اموال و دارائ (4 ✓

 شود. میبه ورثه منتقل  ینهاهمه ا
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 ترکه یمحمل و تقس

 ما ترک  یمموارد تقس یو در بعض یستترکه مجاز ن یمموارد تقس بعضی در باشد وراثحمل جزء  اگر

 :مجاز است

خواهد شد. که  یشاناز خو یبرخ یاالف( اگر حمل زنده متولد شود مانع از ارث بردن تمام 

 دست نگه داشت.  یدبا یصورت تا تولد و یندر ا

 یندر ا یستاز ورثه ن یک یچاز وراثت ه انعموارد زنده متولد شدن حمل م یب( در بعض

معادل  یاحصه یدم گفته که باق. یکنند ول یمتقس یتقاضا توانندیوارث م یرصورت سا

 حمل مشخص شود. یتسهم دو پسر از همان طبقه و درجه کنار گذاشته شود تا وضع

 

 موانع ارث

 کرده است:  یانب یحاًمورد را صر 4که قانونگذار  کرد؛ یدسته بررس 5توان در میموانع را 

 قتل (۱

 کفر (2

 لعان (3

 از زنا  یوالدت ناش (4

 ندارد.  یتاند که االن موضوعاز موانع ارث شمرده یز( را نی)بردگ یتدر فقه رق یول

صورت قاتل  ینمورث خود را عمدا بکشد در ا یاگر کس» د:دارمیاشعار  ۸۸۱و  ۸۸0در خصوص قتل م  •

 .«بردمیاز مقتول ارث ن

 یجمع باشند و هر گاه حت یلقتل مانع ارث خواهد بود که شروط ذ یموارد، در صورت ینبا توجه به ا  •

 صورت قتل مانع ارث نخواهد بود.  ینشروط موجود نباشد در ا یناز ا یکیاگر 

  مورث خود را بکشد لذا اگر حاجب خود را بکشد از موانع ارث نخواهد بود.  ید( قاتل با۱شرط 

  برد می باشد قاتل از مقتول ارث ییخطا یاباشد لذا اگر قتل شبه عمد  عمدی ید( قتل با2شرط

 ارث خواهد برد.  یهاز د یراند که از تمام ما ترک به غمشهور گفته یول

  فقط قاتل در قتل عمد از مقتول ارث نخواهد برد لذا فرزندان قاتل اگر نوبت به ارث 3شرط )

 . دبردن آنها برسد از مقتول ارث خواهند بر
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  را هم از موانع ارث  یببسقتل به ت ییب البته برخبسبه مباشرت باشد نه به ت ید( قتل با4شرط

 معاونت در قتل مانع ارث نخواهد بود(. یدانند )ولمی

 لعان و تولد از زنا

در  یکه. در حالشودیبرداشته م یانکه همان قرابت است از م ثار یاز زنا مقتض یدر لعان و والدت ناش •

مانع از اثر  یموانع یرابطه قرابت هست ول یعنیموجود و مانع هم موجود است.  یمقتض یگرسه مورد د

 یت( فقط رابطه ارث به رسمیهاز زنا )طبق رأی وحدت رو یدر والدت ناش یشوند ولمی یکردن مقتض

 رسد.میشود لذا نوبت به قطع رابطه نمیشناخته ن

 کافر

 ینهابه همه ا ینکها اسالم که سه امر است اعتقاد نداشته باشد اعم از دیناست که به مسلمان  یکافر کس ▪

  از آنها یکیفقط به  یامعتقد نباشد 

 

 

 یمتوف یوندر ترکه و د

و  شودیمنحصر به ورثه منتقل م یتملک است که در اثر موت قهر اموال متوف یاز اسباب قهر یکیارث  ▪

 .یستن یهم مانع انتقال قهر یتوص یاو  ینوجود د یحت

بعد از فوت مورث به  یاروزه 20مهلت  یتوانند ترکه را رد کنند که طبق قانون امور حسبمیالبته ورثه  ▪

 آنها داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا یت( وحدان۱

 یامبر( اعتقاد به نبوت پ2

 اعتقاد به معاد( 3

 

 گردد.شود ولی طلبهای وی حال نمی( با فوت؛ دیون متوفی حال می1نکته 

 گیرد قبل از تملک ترکه توسط وراث باید ادءا شود. ( حقوق و دیونی که به ترکه میت قرار می۲نکته 

 شود ات مواعد حال نمی ۵۰۵م  ۳( در مورد حال شدن دیون یک استثناء وجود دارد که آن مال االجاره است که طبق بند ۳نکته

 نآها فرا رسد.
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 :ج شوداز آن خار یدبا یلترکه موارد ذ یمقبل از تقس ▪

 

  توفیکفن و دفن م ینهالف( هز

 ترکه است  ینگهدار ینهشود هزمیکه کم  یزیب( دوم چ

 یکه فرد در برابر اشخاص دارد که اول طلب طلبکاران یونید یعنی یمرسمیج( در نوبت سوم به طلبکاران 

 .قرار دارند یطلبکاران عاد دارند مثل مرتهن و سپس ینیکه وثیقه ع شودیداده م

 قرار دارد. یالده هزار ر یزانزن تا م یه. م و مهرق ۱20۶د( در طبقه چهارم: نفقه زن مطابق 

 .اندبشان را در چهار طبقه فوق نگرفتههستند که طل ین( در طبقه پنجم: اشخاص

 

 یتم یکه همه اقربا یستن یمعن ینگفته به ا ینا یموجود و مانع مفقود باشد ول یمتقض یدوراثت با یبرا ▪

 یگرد ی( و برخی)حجب حرمان شوندیم یگرد یبعض بردنمانع از ارث  یبرند بلکه بعضمیارث  یاز و

 (یکند )حجب نقصان یداتنزل پ یشوند که فرض ورثه از اعلى به ادنمیموجب 

 پس حجب دو نوع است:  ▪

 شود. میاز گل ارث محروم  یگراست که به لحاظ بودن وران د یحالت وارث :یالف( حجب حرمان

 برد. میبا واسطه ارث ن فرزنداوالد و فرزند بال واسطه باشند  یمثال وقت

 یلتبد یفرضش از اعلى به ادن یگراست که به جهت بودن ورات د یحالت وارث :یب( حجب نقصان

 شود.می

  .برای دانستن حجب حرمانی باید طبقات ارث را بدانیم 

 

 

 شوند:می یمطبقه تقس 3ورثه به 

  

 

 مصداق ندارد. یحجب حرمان یپدر و مادر متوف یانم ▪

 وجود دارد. یو اوالد آنها حجب حرمان یفرزندان متوف یانم ▪

 رسد.میاول باشد نوبت ارث به ارث طبقه دوم نهرگاه ورثه طبقه  ▪

 فرزند بال واسطه( و فرزندان آنها. یاالف( پدر و مادر و فرزندان )

 یپدر و مادر متوف و امی یو جد و جده اب یمتوفو امی یب( جد و جد اب

 و برادران و خواهران و اوالد آنها. 

 و فرزندان آنها. و امی یو اب ینیو عمات و اخوال و خاالت ابو مامج( اع
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از  یک یچه ی. ولستنده یبرادران و خواهران اب یدر طبقه دوم حاجب حرمان ینیبرادران و خواهران ابو ▪

 .یستندن یحاجب کالله اب

 .وراث طبقه سوم هستند یورثه طبقه دوم حاجب حرمان یاورثه طبقه اول و  ▪

 وجود دارد.  یشاوندیرابطه خو یداست که عرف بگو یدر طبقه سوم، ارث تا زمان ▪

 .وجود دارد یدر طبقه سوم هم حجب حرمان ▪

   گویند.  میباشند را مقتبرین به پدر  می( عمو و عمه خواه ابوینی و خواه ابی یا ا۱تذکر 

  گویند.  میامي را مقتبرین به مادر  ( اخوال و خاالت خواه ابی و ابوینی و۲تذکر 

 هایها ابینیابو یزبه مادر ن ینکنند و در متقربمیرا از ارث محروم  هایها ابینیبه پدر ابو ینمتقرب یاندر م ▪

( را یبه مادر )مثل خاله اب یها به پدر مثل اعمام متقربین ابینیمتقرب ابو ولیکنند میرا از ارث محروم 

 کنند.میاز ارث محروم ن

حالت استثناء و آن  یکرسد مگر میاز طبقه سوم در درجه اول باشد نوبت به درجه دوم ن یاگر وارث ▪

 (منحصر)باشد و درجه دوم از طبقه سوم  یاب یبه عمو (وراث طبقه سوم در درجه اول )منحصر ینکها

 کند.میرا از ارث محروم  یاب یعمو ینیابو یصورت پسر عمو ینباشد که در ا ینیابو یبه پسر عمو
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  : یمنابع و مآخذ جزوه حقوق مدن

 یتوکلجامع دکتر یو دو جلد اتیشرح ب کتاب

 باتشکر از تیم نگارش جزوات:

  سرکارخانم حاتمی و سرکارخانم ابوالفتحی

 


