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 1396نسبت به سال  1397سال  شرح جامع قانون مدنی ویرایش کتاب

 قابل استفاده است( 1396)ویرایش منتشر شده برای دارندگان کتاب سال 

 

 4ماده 

در صورتی که شخصی مبادرت به خرید کاالیی مجاز از خارج کشور نماید لیکن پیش از ورود کاال به کشور،    -

سازمان دولتی       شود )مثالً ورود آن کاال منوط به أخذ مجوز از یک  شده یا محدود  واردات آن کاال ممنوع 

رایی قانون صرررادرات و واردات، نامه اجآیین 11تواند تحت شرررراین مندرج در ماده گردد(، وارد کننده می

کاالی مربوطه را با رعایت مقررات پیش از ممنوعیت توسررن دولت یا تیییر شرررط ورود از گمرخ ترخی  

 نماید. 

ساکن         - ستند خواه مقیم و  صوالً تابع قوانین ایران ه صی که در قلمرو حاکمیت ایران قرار دارند، ا شخا کلیه ا

، اشخاص حاضر در قلمرو حاکمیتی 5در متن ماده « سکنه ایران»منظور از ایران باشند یا نباشند؛ بنابراین 

 ق.م.ا( 3ایران است. )م 

معامله کند، چنانچه به موجب قانون دولت متبوع « ایران»چنانچه تبعه خارجی یک دسرررت اه خودرو را در  -

ای معتبر تلقی شرردن ق.م( اهلیت داشررته باشررد، از این حیر، بر 962ق.م( یا قانون ایران )م  7خویش )م 

 ق.م(  962م  3، 2، 1معامله کافی است. )ر.خ: ش 

علیه دارد ]در کلیه جنایاتی که مجنیقانون مجازات اسالمی که مقرر می 551حکم مندرج در تبصره ماده  -

سارت       صندوق تأمین خ سقف دیه مرد از  ست، معادل تفاوت و دیه تا  شود[  های بدنی پرداخت میمرد نی

سبق نمی    ارتباطی به  شته و مطابق قاعده کلی عطف به ما  صه دیه ندا )رأی وحدت رویه گردد احکام خا

 .دیوانعالی کشور( 766-17/11/1396

 5ماده 

بر فراز آسمان کشور امارات باشد و قراردادی در هواپیما منعقد شود، فرض بر این است        ،اگر هواپیما ایرانی -

)قانون کشووور هواپیما اسررت  )محل ثبت(که قرارداد در ایران منعقد شررده اسررت زیرا مالخ، تابعیت   

 پرچم(

 :6ماده 

ام حقوقی ایران از اگر زوجین ایرانی باشرررند و زوجه در دادگاه خارجی به سرررببی طالق ب یرد که در نظ           -

سیدگی         صرف تفاوت در آیین ر ست ولی  شاء اثر نی ست، چنین حکم طالقی در ایران من موجبات طالق نی

تواند مانع شررناسررایی حکم طالق صررادره از دادگاه خارجی در دادگاه ایرانی شررود    ( نمی971دادگاه )م 

 ق.ا.ا.م(. 169)مستنبن از م 

 :7ماده 
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ساس قان  - شود؛ به عنوان مثال اینکه یک آلمانی حق خرید خودرو یا  ون محلی تعیین میحقوق بی ان ان بر ا

سررمام در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران اسررت و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قا   

ساس ماده        961شد )م   شخ  آلمانی بر ا ستیفای  سپس اهلیت ا س    7ق.م(  صوالً تابع قانون آلمان ا ت؛ ا

بدیمی است در صورتی که تبعه خارجی، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد )نظیر فقدان حق تمتع 

 رسد. در تملک اراضی مزروعی( دی ر نوبت به اهلیت استیفا )اجرای حق( نمی

 :8ماده 

تشریفات خاصی    انعقاد معامالت با حق استرداد )نظیر بیع شرط و رهن و غیره( از سوی اتباع خارجه مانع و    -

نامه قانون دفاتر اسررناد رسررمی(؛ آیین 45ها رفتار خواهد شررد )ماده نداشررته و به مانند اتباع داخلی با آن

یت                     حدود یت م عا با ر ند، چنین تملکی  لک ک نه را تم هد مرهو خارجی بخوا عه  چه تب نان های  بدیمی چ

 ه(.نامهمان آیین 42گفته، منوط به تحصی  اجازه نامه است )ماده پیش

 10ماده 

صوالً می  - سمت اخیر ماده    متعاقدین ا شخاص ثالر تعمد ایجاد کنند )ق ( 231و  196توانند با توافق به نفع ا

صوالً نمی  ضایت او زای      ولی ا شده برای وی را بدون ر ضرر ثالر تعمدی ایجاد کرده یا حق ایجاد  توانند به 

فوتبال و سررررمربی تیم ملی، مالیات بر درآمد       کنند؛ به عنوان مثال اگر طبق قرارداد میان فدراسررریون      

ستنبن از مواد       شد، چنین توافقی م سیون با ستقیم  قانون مالیات 182و  162سرمربی به عمده فدرا های م

صحیح است اما مادام که مالیات پرداخت نشده است صرف چنین توافقی مانع رجوع سازمان امور مالیاتی        

تواند حق سازمان که در قرارداد اخیر  به مودی )سرمربی( نخواهد بود زیرا توافق فدراسیون و سرمربی نمی   

 اخت کننده( مالیاتی زای  کند. شود را در مراجعه به مؤدّیِ )پردثالر محسوب می

های صررادره از همچنین اگر در قرارداد بین مدیرعام  و شرررکت رکر شررود که مدیرعام  در خصرروص چک 

ست این توافق             شرکت ا سئولیت تمامًا به عمده  سئولیتی ندارد وم شرکت در برابر دارنده چک م ساب  ح

 ق.ص.چ( 19یرعام  رجوع کند )ماده تواند به مدنسبت به طلبکار اثری نداشته و دارنده چک می

 
 ؛از خصوصیات قوانین حمایتی این است که اگر توافق به نفع طبقه مورد حمایت قانون باشد اشکالی ندارد -

 مچنینهبنابراین در نظر گرفتن مزایای بیشتر از آنچه در قانون کار آمده است برای کارگر اشکالی ندارد؛    
های در نظر گرفته شررده در قانون پیش بیشررتر از حداق  خسررارت در نظر گرفتن وجه التزام و خسررارتی

کنندگان خودرو به نفع پیش خریدار و مصررررف کننده نامه حمایت از مصررررففروش سررراختمان و آیین
 اشکالی ندارد ولی توافق به مبلیی کمتر معتبر نیست. 

 :16ماده 

شجار »منظور از  - ست و منظور از  « کلیه درختان»، «مطلق ا شه یا برگ گیاه      «مهقل»ا ساقه، ری سمتی از  ، ق

صورت قلم )مورّب( می    ست که آن را به  شد کند )ر.خ فرهنگ دهخدا و    برند و میا شه ب یرد و ر کارند تا ری

 عمید(.
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 :26ماده 

 ع، جمع قلعه است و منظور از قورخانه، مح  ساخت اسلحه است )فرهنگ دهخدا(.قال -

 29ماده 

سایی حق    تعمد به احترام و»مفموم - ستناد به حق »یا همان « شنا « تعمد به اجرای حق»از مفموم « قابلیت ا

ست؛ )کاتوزیان، تعمدات ش   ست نمود؛    13متفاوت ا ضیح آنکه اجرای تعمد را باید از متعمد آن درخوا (. تو

امری که صرفاً در حقوق دینی متصور است که متضمن متعمد و متعمدله است؛ در مقاب  حق خواه عینی       

د یا دینی محترم بوده و همه اشرررخاص جامعه باید به آن احترام گذارند بدون اینکه متضرررمن تعمد باشررر

ستقیمی برای آن  ضاء می    م ش اهی قرارداد ام شد؛ به عنوان مثال اگر بازیکن فوتبالی با با عمد به کند، تها با

ست    صرفاً بر عمده همان بازیکن ا تواند متضمن  و قرارداد نمیبازی کردن در آن تیم تا پایان مدت قرارداد 

ها باید به این قرارداد احترام گذاشته و از اغوای بازیکن برای  تعمدی برای سایرین باشد؛ لیکن سایر باش اه    

ش اه آن    ستن به با سئولیت    ترخ تیم فعلی و پیو شده و از باب م ها خودداری نمایند وگرنه مرتکب تخلف 

به باشرر اه آن بازیکن خواهند شررد؛ بنابراین در فرض اخیر که خارج از قرارداد، ملزم به پرداخت خسررارت 

بازیکن از باشرر اه خویش جدا شررده و در دوران اعتبار قرارداد پیشررین خود با تیم فوتبال دی ری قرارداد  

ست؛      منعقد می سئولیت غیرقراردادی ا ش اه جدید وی دارای م سئولیت قراردادی و با کند، بازیکن دارای م

دهد که اگرچه حق باش اه اول حق دینی است و تعمد مستقیمی برای سایر     وح نشان می مثال اخیر به وض 

 کند ولی قابلیت استناد در برابر هم ان را دارد. ها ایجاد نمیباش اه

 

اسررت ولی ماهیت حق صرراحب حقوق اخیر )نظیر مخترع( به  یه موضرروع مالکیت فکری، مال غیرماداگرچ -

 قوق دینی. تر است تا ححقوق عینی شبیه

 :35ماده 

ای شود لیکن در پارهاگرچه اماره تصرف در نظام حقوقی ایران در خصوص اموال منقول و غیرمنقول اجرا می -

سند          ست؛ به عنوان مثال اگر مدلول  شده ا شتری داده  صرف مال منقول اهمیت و اعتبار بی از قوانین به ت

ص      شد لیکن مال منقول در ت سلیم مال منقول با سمی ت صرف        ر شد و مت سند با شخصی غیر از متعمد  رف 

ق.ث(؛ در حالیکه اگر مدلول سند رسمی  92مدعی مالکیت باشد امکان اجرای مدلول سند وجود ندارد )م 

صرف ثالر ولو به عنوان           شد، ت شخ  دی ری با صرف  شد و مال غیرمنقول در ت سلیم مال غیرمنقولی با ت

قانون ثبت، مالک شخصی است که     22یرا به موجب ماده مالکیت، مانع اجرای مدلول سند رسمی نیست ز   

 نام وی در دفتر امالخ به ثبت رسیده است و تصرف تاب معاوضه با آن را ندارد.

 41ماده 

های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده در صلح»نامه قانون ثبت امالخ: آیین 30مطابق ماده 

قانون ثبت نیست.  33شود و مشمول ماده برای مصالح پذیرفته میدرخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ 
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تواند سند مالکیت این قبی  امالخ با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار، متصالح می

 «.بدون رکر حق فسخ سند مالکیت جدید ب یرد

 49ماده 

ود و بقای مال و کدام الزمه انتفاع از آن اسررت در صررورت سررکوت طرفین، معیار اینکه کدام هزینه الزمه وج  -

 ؛ به عنوان مثال در انتفاع از خودرو، بنزین برعمده منتفع است.(59(، ص 7)عدل )برعمده عرف است 

 55ماده 
سمام اوراق بماداری که از مح  ثمن موقوفات خریداری »نامه اجرایی قانون اوقاف: آیین 44مطابق ماده  -

 «.فه است و قاب  انتقال نیست م ر در موارد تبدی شده، در حکم عین موقو
 :64ماده 

شفعه کند وقف باط          - شفیع، أخذ به  ست، منتما اگر  صحیح ا شفعه دارد  وقف ملکی که دی ری در آن حق 

 شود.می

 82ماده 

 .هستند« موقوف علیمم»در قسمت اخیر ماده، همان « مستحقین»منظور از -

 92ماده 

زمینی موقوفه بوده است و جمت مورد نظر واقف را تیییر یافته باشد، موقوفه باید   در صورتی که کشف شود    -

شود م ر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول، موجب عسر و حرج و        صلی )نظر واقف( بازگردانده  صورت ا به 

شان  ده ایقلّت درآمد و امثال آن باشد که در اینصورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماین    

نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  آیین 14در سازمان اوقاف و امور خیریه بالاشکال خواهد بود )ماده   

 آب و اراضی موقوفه(

 :118ماده 

ست          118ماده - ضایت همه مالکین ا شاع، منوط به ر صرف مادی در حال م ست که ت بیان ر این قاعده کلی ا

ها )ر.خ به   قانون تملک آپارتمان     13و  6قانون مدنی و یا مواد     594و  114م ر در موارد خاص مانند مواد    

 همین کتاب( 128های ماده زیرنویس

 : 128ماده 

 نظر ندارند، به شرح زیر است:شراین تجدید بنای ساختمان فرسوده که همه مالکین جمت این عملیات اتفاق-

تأیید سه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اینکه عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلی       -1

 دی ری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود. 

 در اقلیت بودن مخالفین تجدید بنا -2

 گرفتن حکم دادگاه  -3
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 .1کان مخالف از سوی آن دسته از مالکان که قصد تجدید بنا را دارندتأمین مسکن مناسب برای مال -4

 
پرداخت هزینه مشرررترخ آپارتمان، برای همه مالکین الزامی اسرررت ولو واحد یکی از مالکین خالی بوده و            -

تواند به بمانه عدم استفاده از آسانسور    ای از آن ننماید؛ همچنین مالک طبقه همکف نمیگونه استفاده هیچ

ق.ت.آ(؛ البته چنانچه اسررتقرار   4های ن مداری آن خودداری نماید )قسررمت اخیر ماده  پرداخت هزینه از

ای باشد که تنما از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به     حیاط یا بالکن یا تراس آپارتمان به گونه

ستفاده کنندگ       ستفاده کننده یا ا سمت به عمده ا شد، هزینه ن مداری آن ق صره    آن با ست )تب همان  3ان ا

 ماده(.

 129ماده 

ست که تجدید بنا با    « تبرعاً»واژه - صرف به موردی ا شترخ   »من صالح م ست زیرا در این      « م شده ا ساخته 

صررورت اسررت که بانی سررقف، متحم  اجرت عم  شررده یا خود تبرعاً عم  مذکور را انجام داده اسررت و  

در فرضی که سقف با مصالح مختصه ساخته شده  شریک بدون پرداخت مبلیی صاحب سقف شده است امّا

 .(84(، ص 7)عدل )و متعلّق به بانی است قصد تبرع یا عدم تبرع بانی تأثیری ندارد 

 :136ماده 

های مختلفی را  ها محدود به قنات و نمر نبوده و قنات متخلف در جمت رعایت مصرررالح عامه، حریم            حریم-

آهن، ها، راهای مختلفی در خصرروص سرراخت و سرراز در حریم راه  هاکنون محدودیتاند و همایجاد نموده

 رودخانه، دریا، آثار فرهن ی و تاریخی و ... وجود دارد.

 : 137ماده 

اسررت. گز، ررع و گره، هرسرره « گره»و شررانزده برابر « ررع»معادل « گز»گیری طول اسررت؛ گز، واحد اندازه-

ها مصررروب  گ معین(؛ مطابق قانون اوزن و مقیاس   گیری هسرررتند )ر.خ فرهن  مقیاس قدیمی برای اندازه   

های قانون اوزن و مقیاس 5مسرراوی یک متر اسررت؛ قانون اخیر به موجب ماده « گز»)منسرروخه(،  1304

 نسخ شده و قانون جدیدتر در این خصوص ساکت است.  1311مصوب 

 : 140ماده 

قانون مدنی  712به پیروی از ماده  ، حکایت از حصررری بودن اسررباب تملک دارد اما 140اگرچه ظاهر ماده -

(، ص 17را تمثیلی دانسررت. )صررفایی )  140را نیز به اسرراب تملک افزود و ماده « تبعیت»فرانسرره، باید 

قات آن نیز خواهد بود.                   249 به تبعیت از مالکیت مال، مالک منافع و متعّل (؛ بدین توضررریح که مالک، 

؛ همچنین گاه وفای به عمد نیز موجب مالکیت اسرررت         ق.م( 39و  38، 34، 33، 32)مالکیت تبعی()مواد   

(، ص 17مانند پرداخت خسررارت به زیان دیده یا پرداخت مالیات به دولت؛ برخی از حقوقدانان )صررفایی )

 اند. ( فسخ عقد تملیکی را نیز از اسباب تملک دانسته253

                                                           
1  
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 157ماده 

ستفا     - ضی جمت ا صاحبان ارا صورت عدم کفایت آب نمر و اختالف  سممیه آب  در  به نحو زیر  ،)حقابه(ده از 

 شود:عم  می

 میان صاحبان اراضی باید بر اساس همان قرارداد، عم  شود؛ « قرارداد»( در صورت وجود 1

وی در کنار رودخانه زودتر باشد، در بردن آب « تاریخ احیاء زمین»( در صورت فقدان قرارداد شخصی که 2

 .ق.م( 158)ماده اولویت دارد ولو نسبت به دی ران از منبع آب دورتر باشد 

ست که       3 صی ا شخ شد، اولویت به قدر حاجت با  ست »( اگر حق تقدمی نبا ه )ماد« به منبع آب نزدیکتر ا

 ..م(ق 156

شد و دو زمین در دو طرف نمر محاری  4 شند و آب    رو، مقابل( )روبه( اگر حق تقدمی نبا شده با هم واقع 

 .ق.م( 157)ماده مالخ عم  خواهد بود « قرعه»به قدر کفایت نباشد، 

 

 : 162ماده 

ست؛ همچنی   1304ها مصوب  مطابق قانون اوزان و مقیاس- ن ارزن با )منسوخه(، نخور برابر با یک دهم گرم ا

قانون  5یک صدم گرم و خردل با یک هزارم گرم و مثقال با ده گرم برابر است. قانون اخیر به موجب ماده   

 نسخ شده است و قانون جدید در این خصوص ساکت است.  1311ها مصوب اوزان و مقیاس

 171ماده 

ست که آن    - صرفاً از باب این ا ضالّه  ستند وگرنه    ها هم از قرار گرفتن مبحر حیوانات  شده ه جمله اموال گم 

 .قاب  حیازت نیستند

 183ماده 

ستثنا اً برخی از تعم   - ست ا شوند بدون اینکه متعمد ممکن ا شند مانند جعاله     دات ایجاد  شته با شخ  دا له م

 باشد. ن معلومعام یا بیمه عمر که ممکن است رینفع آن در حین انعقاد عقد 

 184ماده 

سیم عقد به معوض و مجانی  سم جای ندارد،       تق ست و نکاح در هیچیک از این دو ق سیمات عقود مالی ا از تق

 بنابراین نکاح عقدی تعاهدی است بدون اینکه معوض باشد.

 185ماده 

قانون مدنی امر لیوی اسررت زیرا الزم بودن نیاز به  525تصررریح قانون ذار به الزم بودن عقد مزارعه در ماده -

 سکوت یا ابمام و تردید باید عقد را الزم دانست.تصریح ندارد ثانیاً در موارد 

 186ماده 
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تواند پس از انجام (؛ بنابراین جاع  نمی565گردد )ماده جعاله نیز عقدی جایز اسررت که با انجام کار الزم می-

کار و پیش از تحوی  آن، جعاله را فسخ کند؛ همچنین در هبه با شرط عوض، اگر شرط انجام شده باشد،       

 (803ماده  2ب حق رجوع ندارد )بند دی ر واه

 

 187ماده 

ق.م( م ر در خصوص بیمه عمر که  219و ماده  1316قانون بیمه  16و  13بیمه عقد الزم است )مستفاد از مواد 

تواند هروقت بخواهد از پرداخت حق گذار میگذار جایز است؛ زیرا بیمهگر الزم و نسبت به بیمهنسبت به بیمه

 نموده و وجوه پرداختی را مسترد نمایدبیمه خودداری 

 189ماده 

شود و پس  عقد معلّق با ایجاب معلّق متفاوت است؛ در ایجاب معلّق، تحقق ماهیت ایجاب، معلّق بر امری می -

کند؛ بنابراین مادام که معلّق علیه محقق نشررده اسررت،  از تحقق معلّق علیه قابلیت ترکیب با قبول را پیدا می

صول معلّق     آورد زیرا فرض بر اینقبولی ایجاب معلّق عقدی را به وجود نمی ست که ایجاب معلّق، پیش از ح ا

علیه، تأثیری ندارد لیکن اگر ایجاب محقق گردد با قبولی مقدم، خود به خود ترکیب شرررده و عقد منجّز و            

معتبری را ایجاد خواهد کرد؛ در حالیکه در عقد معلّق ایجاب و قبول ترکیب شررده و عقد انشرراء شررده اسررت؛ 

از عقد معلّق این اسرررت که ایجاب معلّق قاب  رجوع بوده و با فوت و حجر        تفاوت عملی تفکیک ایجاب معلّق    

شود در حالیکه عقد معلّق اصوالً الزم بوده و حجر و فوت در   هریک از طرفین )موجب یا مخاطب آن( زای  می

 آن اثری ندارد.

 

شرط می - صورت تیییر مدیران     خیار  شود که در  شد؛ به عنوان مثال قید  شرکت، پیمانکار حق  تواند معلّق با

ست که در خیار تخلف از         شرط فع  این ا شرط معلّق با خیار تخلف از  سخ قرارداد را دارد؛ تفاوت خیار  ف

شود در حالیکه در خیار شرط معلّق شرط    شرط، تعمدی وجود دارد و در پی حدوث تخلف، خیار ایجاد می 

ا ست؛ بنابراین اگر شرط شود که شرکت ت    تعلیقی، متضمن تعمدی نیست بلکه صرفاً حاکی از یک رویداد ا   

شررود که ترکیب مدیریتی شرررکت را تیییر ندهد ولی مبادرت به  پایان اتمام قرارداد با پیمانکار متعمد می

 تیییر مدیران کند، خیار از مصادیق خیار تخلف از شرط است. 

 :189ماده 

نماید از آن جایی که واردات دارو منوط چنانچه شخ  الف بخواهد مبادرت به واردات دارو از کشور خارجی   -

شخ  الف می     ست،  شت ا ضا کرده  به اخذ مجوز از وزارت بمدا تواند با طرف خارجی، قرارداد خرید دارو ام

ماه نماید؛ به این معنا    3منوط به اخذ مجوز مذکور ظرف     (Effectiveness)ولی موثر شررردن قرارداد را 

، از تاریخ صدور مجوز، قرارداد تأثیر خویش را خواهد گذاشت و در که اگر تا سه ماه مجوز مذکور صادر شد

 غیر اینصورت قرارداد منعقده از بین خواهد رفت.

 190ماده 
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غیرنافذ موجود ناقصرری اسررت که تا پیش از اجازه، اصرروالً اثری ندارد و در صررورت اجازه، صررحیح و نافذ  عقد 

 ق.م(. 247 و 209، 65گردد )م می

 ق.م( 396تواند آن را منح  نماید )ماده است که رینفع می یمعامله قاب  فسخ، معامله صحیح

 تواند آن را ابطال نماید. معامله قاب  ابطال، معامله صحیحی است که رینفع می

اثر بی ؛ تفاوت قاب  ابطال با قاب  فسررخ در این اسررت که در صررورت ابطال قرارداد، قرارداد از روز نخسررت،    

ست؛ همچنین معامله      می سخ ناظر به آینده ا شود؛ به عبارت دی ر ابطال اثر قمقرایی دارد در حالیکه اثر ف

تواند از قاب  ابطال با باط  متفاوت است زیرا معامله قاب  ابطال، تا پیش از ابطال صحیح است و رینفع می   

 ابطال آن صرفنظر نماید.

گویند در حالیکه قرارداد باط ، در حکم عدم اسرررت و همه         هم می« یبطالن نسرررب»به همین دلی  به آن،    

ند؛ گویتوانند به بطالن آن اسررتناد نمایند؛ به همین دلی  به آن بطالن مطلق هم میاشررخاص رینفع می

ست )ر.خ: ش   179ل.ا.ق.ت و ماده  131معامله قاب  ابطال در ماده  همین  206، م 2قانون دریایی آمده ا

 کتاب( 

 له غیر قاب  استناد:معام

 معامله اخیر خود بر دو قسم است:

سبت به ثالر باط           ( معامله1 ست یعنی ن ستناد ا سبت به ثالر غیرقاب  ا صحیح ولی ن ای که بین متعاملین 

 ق.ن.ا.م.م( 21ل.ا.ق.ت ، م  118و  40است )م 

ت یعنی نسرربت به ثالر اسرر ای که بین متعاملین باط  ولی نسرربت به ثالر غیرقاب  اسررتناد اسررت؛( معامله2

 ق.ت( 100شود )م صحیح تلقی می

 191ماده 
 ...«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، داده پیام در حکم نوشته است »ق.ت.ا:  6مطابق ماده -
 شررود زیرا ایجاب به صرررف ابراز رضررایت محققابراز تمای  یا آمادگی جمت انعقاد قرارداد، ایجاب محسرروب نمی-

؛ به ویژه اینکه در موارد تردید، « با ابراز آن 2قصررد انشررای قرارداد، مقارن»شررود بلکه ایجاب عبارت اسررت از نمی

شخصی ب وید         ست؛ به عنوان مثال اگر  شای قرارداد ا ص  بر عدم ان صد میلیون تومان به  »ا آیا خودرو خود را به 

از این دو جمله عرفاً داللتی بر ایجاب و قبول  ، هیچکدام«فروشرررمبلی می»و مخاطب ب وید: « فروشررریدمن می

ضایت به فروش         صرفاً اعالم ر ست و جمله دوم نیز  ستفمام و نوعی دعوت به معامله ا ندارد، زیرا جمله اول یک ا

«  خرمیم»بر قصد انشاء، بیش از افعال مضارع مانند   « خریدم»است؛ گفتنی است عرفاً داللت افعال گذشته مانند    

 مالخ، قصد واقعی طرفین است و استفاده از الفاظ و واژگان موضوعیت ندارد. است؛ اگرچه 

                                                           
راز نکند ای را قصد کند ولی آن را اببه اعتقاد برخی، برای تحقق عقد الزم است که قصد انشاء، مقارن با ابراز آن باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی خرید خانه -2

نیست زیرا در زمان وجود قصد انشاء، چنین قصدی ابراز نشده است و در  و مدتی بعد به وجود قصد انشاء در گذشته اقرار کند، چنین امری موجد قرارداد
 کند.دهد و عقدی را انشاء نمیزمان اقرار به وجود قصد انشاء در گذشته، گوینده، خبر از گذشته می
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به اعتقاد برخی از حقوقدانان، اگر شخ  الف فروش کاالیی را به شخ  ب ایجاب کرده و شخ  ب بدون اطالع  -
 ق مفموم قبولِشود زیرا برای تحقاز این ایجاب، خرید همان کاال را انشاء کند، قراردادی بین طرفین منعقد نمی

ایجاب، آگاهی قبول کننده نسبت به مفاد ایجاب ضروری است و صدور دو انشاء، هرچند که از حیر ماهیت و 
تواند عقدی را ایجاد کند؛ به عبارت دی ر تحقق همکاری اراده دو طرف، موضوع و اوصاف منشاء یکسان باشد، نمی

تواند که با قبول آن به وسیله طرف دی ر، این همکاری میمستلزم اطالع هریک از ایشان از نخستین انشاء است 
 .(394)شهیدی، تشکیل، ص  محقق گردد

اگر شخصی مقداری سیمان از دی ری قرض کند، به تصور اینکه بعداً باید قیمت آن را به مقرض بدهد، تشکی        -

 (.395میدی، تشکی ، ص عقد قرض، منتفی است زیرا ایجاب و قبول از حیر نوع عقد انطباقی ندارد )ر.خ: ش

 و سپس در راستای   )مانند تعهد به فروش(در صورتی که شخصی متعمد به انشاء عقدی در آینده شده باشد        -

صوالً حق عدول از ایجاب خود را ندارد زیرا تحقق معامله اخیر، از   اجرای تعمد خویش، آن معامله را ایجاب کند، ا

سلب و       ست که موجب حق رجوع از آن را از خود  ست و چنین ایجابی در حکم ایجابی ا حقوق مخاطب ایجاب ا

 ساقن کرده است.

ی داند یا باید بداند که قبولی وید ناظر به فرضرری اسررت که قبول کننده میتلقی قبولی به عنوان ایجاب جد-

گردد و مسررتلزم قبولی مخاطب اسررت؛ به عنوان مثال اگر فروشررنده تمرانی فروش    منجر به انعقاد عقد نمی

صفمانی بدون اطالع از زوال      سپس از آن رجوع کند ولی خریدار ا صفمانی ایجاب کند و   کاالیی را به خریدار ا

ن تواشود ولی قبولی خریدار اصفمانی را هم نمی  ایجاب به واسطه رجوع، ایجاب را قبول کند، عقدی واقع نمی 

لزوماً ایجاب جدیدی محسوب نمود که با قبولی فروشنده تمرانی منجر به تشکی  عقد شود زیرا ممکن است       

شاء شده ب      صرفاً به عنوان قبول همان ایجاب ان صفمانی،  ست    عملیاشد؛ تفاوت  اراده خریدار ا موضوع در این ا

که اگر قبولی در اصفمان محقق شود مح  انعقاد عقد و نتیجتاً تحوی  مبیع در اصفمان خواهد بود در حالیکه    

سلیم تمران خواهد        شنده تمرانی، مح  انعقاد و ت شود با قبولی فرو سوب  اگر قبولی خریدار ایجاب متقاب  مح

 بود.

 : 193ماده 

 «.تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حم  بر رضایت وی کند»ق.ت.ا:  43مطابق ماده -

 :194ماده 

سوب نمی     - شش دی ری، قبولی مح ست م ر    سکوت محض در برابر بخ شود اگرچه ایجاب به نفع مخاطب ا

 اینکه سکوت همراه با قرینه باشد.

ن انشای معامله مبیع خاصی بوده است و    اگر طرفین قرارداد اظمار نمایند که منظور هر دو طرف عقد در زما-

های خویش بر مبیع واحد را بپذیرند لیکن مبیع ادعایی هریک از ایشرران غیر از مبیع مورد ادعای انطباق اراده

طرف دی ر باشد مثالً خریدار ادعا کند که مورد معامله یک کیلو طال سفید بوده است و فروشنده ادعا کند که    

 )خواه مبیع کلی باشد یا عین معین(قره بوده است در این صورت بیع صحیح است مورد معامله یک کیلو ن

ساس ظواهر و قراین    ضی باید ابتدا برا سب ثمن معامله با هریک از مبیع و قا در  و های ادعایی()نظیر تنا
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 ها،صورت فقدان چنین قراینی، بر اساس اص  برا ت، خریدار را مدعی محسوب نماید )شمیدی، اصول قرارداد      

(؛ حکم اخیر در خصوص ثمن معامله نیز جاری است؛ به عنوان مثال اگر طرفین اص  توافق    385 -384ص   

بر روی ثمن واحد را بپذیرند ولی فروشررنده اظمار کند که ثمن توافق شررده صرردمیلیون اسررت و خریدار ثمن 

 ت و اصرر  عدم زیاده اظمار ای، براسرراس اصرر  برا معامله را نود میلیون عنوان کند، در صررورت فقدان قرینه

شود؛ بدیمی است اگر یکی از طرفین اص  تطابق ایجاب و    خریدار موافق اص  و فروشنده مدعی محسوب می   

 (413)شهیدی، تشکیل ص قبول را منکر شود، مستنداً به اص  عدم تشکی  عقد، بیع باط  است 

وخته اسررت و خریدار ادعا کند که یک تن الذمه، اگر فروشررنده ادعا کند که یک تن عدس فردر بیع کلی فی-

صحت باید دلی         ست و مدعی  شنده و خریدار بیع باط  ا ست به دلی  عدم انطباق اراده فرو برنج خریده ا

؛ امّا اگر مبیع عین معین باشرررد و خریدار ادعا کند که آن مبیع معین را در زمان قبول برنج         3اقامه کند   

ست بیع صحیح     کند که خریدار آن را عدس میادعا می کرده است در حالیکه فروشنده  تصور می  سته ا دان

است زیرا قصد انشای طرفین از حیر ارتباط با یک شئ معین با هم توافق دارند منتما خریدار مدعی است 

صور می    شتباهاً برنج ت ست؛ تفاوت دو فرض اخیر در  که در زمان قبول، آن عین معین و خارجی را ا کرده ا

ست که در   ست      این ا شده ا صوص اینکه همان مال موجود در زمان عقد معامله  فرض دوم، طرفین در خ

ست       شده ا شتباه  ست در ماهیت آن عین خارجی دچار ا شهیدی،  اتفاق نظر دارند لیکن خریدار مدعی ا (

 .(411و  410تشکیل صص 

در صررورتی که مملت ایجاب ده روز باشررد و مخاطب ایجاب، در روز پایانی، نامه قبولی را ارسررال کند و نامه -

پس از اتمام مملت ایجاب، به دست ایجاب کننده برسد، قرارداد منعقد شده است زیرا در لحظه ارسال نامه 

نده در ایجاب خود قید کرده باشد  )اعالن قطعی قبولی(، ایجاب هنوز معتبر بوده است م ر اینکه ایجاب کن

«   واص »که قبولی در صورتی معتبر است که ظرف ده روز از تاریخ صدور ایجاب، به اقامت اه ایجاب کننده    

سوب نمی   « نظریه اعالن قبول»شود؛ به عبارت دی ر پذیرش   شته و قاعده آمره مح ود؛ ش جنبه تکمیلی دا

تاً طرفین می  یه دی ری را اخ  نتیج ند نظر نده           توان جاب کن ثال اخیر، ای که در م نان ند، چ یار کن ی »ت ه نظر

 را مالخ تحقق عقد در نظر گرفته است. « وصول

 شود. در عقود رضایی مح  اعالن قبولی و در عقود عینی، مح  قبض، مکان انعقاد عقد محسوب می-

 :196ماده 

ضمن عقد وقف صحیح نیست     شرط به نفع ثالر از سوی واقف )شارط / مشروط له( علیه موقوف علیمم در     -

سوب می        شروط له مح شارط )واقف(، م شرط به نفع ثالر،  شرط عوض نیز در    زیرا در  شود )نه ثالر( و 

، مبلغ معینی را به «اموال خودشران »وقف، باط  اسرت؛ بنابراین اگر واقف شررط کند که موقوف علیمم از   

شرط ناظ        ست؛ البته چنانچه  شرط باط  ا سمتی از منافع    شخ  ثالثی بپردازند،  صاص دادن ق ر به اخت

 موقوفه از سوی موقوف علیمم، به اشخاص ثالر باشد، چنین شرطی صحیح است. 

                                                           
 شود.بیع صحیح بوده و خریدار مدعی محسوب میاگر طرفین توافق داشته باشند که مورد معامله برنج بوده است امّا در مرغوبیت آن اختالف داشته باشند،  -3
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 199ماده 

ست،             - شم و مواد دی ر ا شود که مخلوط پ شد ولی بعدًا معلوم  شم خال  با شد که پارچه پ شده با شرط  اگر 

سی در معامله             چنین معامله سا صف ا صفت(، زیرا و شرط  ست )خیار تخلف از  سخ ا صحیح ولی قاب  ف ای 

ست تا معامله را باط  نماید بلکه ت     شده ا ست که از آن تخلف ن ز خلف در یکی ااخیر جنس مبیع )پارچه( ا

شد و                شده با شرط ن شده یا  صف اخیر بیان ن ست چنانچه و ست؛ بدیمی ا شده ا صاف ممم مورد معامله  او

صور              ست زیرا ت سخ ا صحیح و غیرقاب  ف شد معامله  صفی معامله کرده با صور وجود چنین و خریدار به ت

 ق.م(. 457)م درونی خریدار تأثیری ندارد 

ی قرارداد؛ به عنوان مثال اگر شخصی مالی را برای یک سال قرض کند به تصور  اشتباه در لوازم عرفی یا قانون -

اینکه تا انقضای مدت مذکور مقرض حق استرداد آن را ندارد، عقد قرض صحیح است زیرا از یک سو جم   

تأثیری نداشرررته و از سررروی دی ر جم ،  )مبنی بر قابلیت اسووترداد پیش از موعد(مقترض به قانون 

ت عقد قرض نیسرررت که مانع تطابق ایجاب و قبول شرررود؛ همچنین اسرررت در فرضررری که  مربوط به را

له، ضررمانت شررخ  دی ری را به صررورت مطلق قبول کرده و اطالع ندارد که با پذیرش ضررمانت مضررمون

شرررود؛ زیرا فرض اخیر نیز انتقال دین و برا ت رمه ضرررامن، رمه مضرررمون عنه از پرداخت بدهی بر  می

ار اطالق عقد ضررمان اسررت، نه مقتضررای رات آن؛ بنابراین عقد ضررمان صررحیح و رمه  مضررمون عنه از آث

ضمون        ضافاً بر اینکه بقای مدیونیت م شد؛ م ضمون عند بر  خواهد  صراً مورد    م ضمان، منح عنه پس از 

له بوده اسرررت، نه هر دو طرف تا بتوان با احراز شررررط بنایی، حکم به بقای مدیونیت            اعتقاد مضرررمون 

 .(400)شهیدی، تشکیل، ص نمود عنه مضمون

صادرات آن کاال حین المعامله ممنوع        - صادرات خریداری کرده ولی  شخصی مالی را به منظور  در فرضی که 

 تأثیر است. بوده است که در این فرض نیز، اشتباه خریدار بی

 201ماده 

که او مخاطب ایجاب است  اگر الف بیعی را خطاب به ب ایجاب کند و به سکوت کند و شخ  ج به تصور این   -

شررود حتی اگر شررخصرریت مخاطب علّت عمده در همان مجلس، ایجاب الف را قبول کند عقدی واقع نمی

 عقد نباشد.

 202ماده 

معامله اکراهی، ناظر به فرضی است که تمدید واجد اوصاف ایجاب باشد وگرنه تمدید برای تملک مالی ممکن -

یا حداکثر دعوت برای انعقاد یک قرارداد باشد که در اینصورت هیچ عقد است اساساً متضمن انشاء عقدی نبوده 

 شود که قابلیت تنفیذ در آینده را داشته باشد.اکراهی و غیرنافذی ایجاد نمی

 215ماده 

ای کند که عقالیی نباشد مانند اینکه به  به اعتقاد برخی، هرگاه متعمد، عاق  و رشید باشد امّا تعمد یا معامله  -

ستی خویش را به زوجه      خاطر  سند تمام ه سات تند، در یک  سا سفمی و باط      اح صلح اخیر  صلح کند،  اش 

 است.
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 216ماده 

ای راکه دانگ اولین خانه 3کنند زوج متعمد اسررت های نکاح مرسرروم اسررت که شرررط می در برخی از قباله-

سد از آن کند به زوجه منتق  کند؛ به نظر میخریداری می شرط اخ ر ست   جایی که  سامحه ا یر مبتنی بر م

 جم  موجب غرر نیست و شرط صحیح است. 

 216ماده 

تفاوت بین عوض و معوض اعتباری اسررت و شررراین الزم برای صررحت هریک اصرروالً در دی ری نیز جاری   -

شود؛ بنابراین لزوم معلوم و معین بودن اختصاص به مبیع ندارد و در ثمن     می صریح  گردد م ر خالف آن ت

 است.هم جاری 

 :217ماده 

اجاره دادن خانه برای یک سرراعت معتبر اسررت و اثبات نامشررروع بودن ان یزه مسررتأجر که موجر از آن اطالع 

شد که چنین اجاره هایی       ست تأثیری در صحت اجاره ندارد م ر اینکه عرف مح  حاکی از این با شته ا ندا

صورت امر متعارف به م    شوند که در این  نزله رکر در عقد بوده و برای انجام اعمال منافی عفت منعقد می 

 اجاره را بی اعتبار می کند. 

 

 220ماده 

سوب می     - صرف ناهار جزء زمان کاری مح صوص اینکه زمان  ساکت    چنانچه قرارداد کار در خ شود یا خیر، 

صرف ناهار جزء زمان کاری تلقی نمی     صوالً زمان  شد، ا ساعت کار،   51شود زیرا مطابق ماده  با قانون کار، 

دهد؛ با وجود ست که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میمدت زمانی ا

صرف ناهار     این  ست که زمان  شته عرف بر این بوده ا شده     ،اگر در کارگاهی از گذ ساعت کار لحاظ  جزء 

ست      سوب و کارفرما به آن پایبند ا ست، این امر به عنوان لوازم عرفی قرارداد مح ستن  ا و  26بن از مواد )م

 قانون کار(. 54و تبصره ماده  37

  220ماده 

اعم از قانون امری و تکمیلی است؛ منتما اگر قرارداد متضمن حکمی خالف قانون  220در ماده « قانون»واژه -

ه (؛ در مقاب  قانون آمر375شود، مانند تعیین مح  تسلیم کاال )ماده تکمیلی باشد دی ر قانون تکمیلی اجرا نمی

که  968بینی شده باشد مانند ماده االتباع است ولو خالف آن در قرارداد پیشمرتبن با عقد برای طرفین الزم

داند ولو طرفین قرارداد میان یک ایرانی و خارجی را که در ایران منعقد شده است را الزاماً تابع قانون ایران می

یت مقررات ایمنی و استانداردهای اجباری که توسن بینی کرده باشند؛ همچنین است لزوم رعاخالف آن پیش

  شودصالح وضع میسازمان ملی استاندارد یا سایر مراجع ری

 . 

تواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقاضا کند ولو در قرارداد     خریدار خودرو می-

شد زی     شده با صریح ن سمی پس از تعویض    عادی فروش خودرو به چنین تعمدی ت سند ر را تعمد به تنظیم 
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قانونی قرارداد فروش خودرو اسرررت )م    فات       29پالخ خودرو از لوازم عرفی و  به تخل یدگی  قانون رسررر

 رانندگی( م ر اینکه خالف آن ثابت شود.

 221ماده 

ء نکند و  اگر شرررخ  الف، تعمد به تأمین آب مورد نیاز مالک یک مزرعه را بنماید ولی تعمد خویش را ایفا             -

تواند عوض محصول را از الف دریافت کند محصول مزرعه در اثر نرسیدن آب، از بین برود، مالک مزرعه می

توانسررته اسررت، زیرا تلف محصررول عرفاً مسررتند به الف اسررت امّا چنانچه الف اثبات کند مالک مزرعه می

قد         ید ولی ا ما تأمین ن یاز خویش را از مح  دی ری  نداده اسرررت، الف    قسرررمتی از آب مورد ن جام  امی ان

مسررئولیتی نسرربت به آن بخش از خسررارات که قاب  اجتناب بوده اسررت ندارد زیرا مالک مزرعه در فرض  

 دیده در جمتاخیر، سبب نزدیک ورود خسارت به خود است؛ به ویژه اینکه حسن نیت اقتصاء دارد تا زیان  

البته اگر مالک مزرعه در جمت تأمین     ؛(duty to mitigation)کاهش خسرررارات تالش متعارف نماید     

 15آب از مح  دی ری، مخارجی را متحم  شده باشد، این مخارج به عمده شخ  الف است )مالخ ماده     

 قانون بیمه(.

پاشرری مزرعه در وقت معینی گردد لیکن به تعمد خویش عم  ننموده و نتیجتاً اگر شررخصرری متعمد به سررم-

تن  6تا  4محصررول برنج آن مزرعه، طبق معمول سررنوات گذشررته بین محصررول بر اثر آفت از بین برود و 

شد، متعمد به میزان   ست و مازاد بر آن         4با سلم ا سارت عرفاً م ست زیرا این میزان از خ سئول ا تن برنج م

 مشکوخ است و یکی از شراین مطالبه خسارت، مسلم بودن خسارت در نظر عرف است.

 :222ماده 

تردید در وجود مورد معامله به هن ام معامله راجع به عین معین، اصرر  صررحت  به اعتقاد برخی، در صررورت 

مثبت وجود مورد معامله نخواهد بود؛ بنابراین نظر اگر ویالیی در کنار دریا فروخته شرررود و یکسرررال بعد   

خریدار به شمال مسافرت کند و کشف شود که در اثر پیشروی آب دریا، ویالیی مزبور زیر آب رفته است و 

قای توان بعلوم نباشد که ویال پیش از عقد یا پس از آن زیر آب رفته است، با تمسک به اص  صحت نمی     م

 (377و  376ویال را در بیرون آب در حین معامله اثبات نمود )شمیدی، اصول قراردادها، ص  

 :223ماده 

ست         - شده ا شناخته  سمیت  شد )ایقاعی که در قانون به ر مانند ابراء، اعراض، طالق و اگر ایقاعی ظاهرًا واقع 

 شود و مدعی بطالن باید دلی  اقامه کند؛ ...( چنین ایقاعی صحیح تلقی می

به عبارت دی ر اصرر  اباحه مقدم بر اصرر  صررحت اسررت؛ بنابراین اگر تحقق اثر حقوقی در قالب ایقاع مباح   

 ع، جاری ساخت. توان اص  صحت را در خصوص تحقق ظاهری آن ایقا)مجاز( شناخته شد آن اه می

 227ماده 

چنانچه پرواز هواپیما به دلی  شررراین نامناسررب جوی، لیو شررود، متصرردی حم  و نق  تعمدی به پرداخت  -

 خسارت نداشته و صرفاً باید وجه پرداختی از سوی مسافر را به وی مسترد نماید.
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جوی برای پرواز نامناسب گردد،   ، پس از تأخیر هواپیما در پرواز، شراین 1چنانچه در مثال مندرج در شماره  -

ساعد بوده و مانعی در پرواز نبود، در   به نحوی که اگر هواپیما در موعد مقرر پرواز می شراین جوی م نمود، 

 اینصورت، مورد از مصادیق قوه قاهره نخواهد بود. 

اگر کارگران یک کشررور به دلی  پایین بودن حداق  حقوق )که در کشررور ما توسررن شررورای عالی حقوق و  -

ستمزد تعیین می  صابی اگر غیرقاب  پیش     د صاب کنند چنین اعت صداق قوه قاهر   شود( اعت شد، م ه بینی با

ب کنند و اسررت اما در صررورتیکه کارگران یک کارخانه به دلی  تأخیر در پرداخت حقوق خویش، اعتصررا  

سوب نمی    شود زیرا  صاحب کارخانه نتواند به تعمد قراردادی خویش عم  کند چنین امری قوه قاهره مح

 مستند به صاحب کارخانه متعمد است. 

 

شنده به دلی  اخیر،       - شود و فرو شت  سن دادگاه بازدا چنانچه پس از تنظیم مبایعه نامه عادی ملک، مبیع تو

سم     سند ر سبت به تنظیم  صورتی قوه قاهره     نتواند ن شدن ملک در  شت  ی به نام خریدار اقدام نماید، بازدا

شررود که عرفاً منتسررب به فروشررنده نباشررد؛ بنابراین اگر ملک بابت بدهی فروشررنده توسررن محسرروب می

سارت معاف نمی        شنده را از پرداخت خ شد، چنین امری فرو شده با کند زیرا توقیف طلبکاران وی توقیف 

روشنده در پرداخت به موقع بدهی خویش است؛ به ویژه اینکه در موارد تردید، اص  بر مستند به کوتاهی ف

 عدم تحقق عوام  معاف کننده مسئولیت است. 

 .ق.م( 517و  509، 295)ماده تماتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد بدون اشکال است -

 

د بداند( محکوم کردن متخلف به مبلیی باشررد )متخلف بداند یا بای« عمدی»در صررورتی که ورود خسررارت -

شکال است؛ به عبارت دی ر ماده       ضرار عمدی نمی  230بیش از آنچه ملزم شده است بدون ا شود  ، شام  ا

 ق.ت(  391)وحدت مالخ قسمت اخیر ماده 

چنانچه در فروش اقسرراطی رکر شررود که اگر خریدار ثمن معامله را زودتر از موعد پرداخت نماید به نسرربت -

 ینی از ثمن معامله کسر خواهد شد، چنین شرطی معتبر است. مع

 231ماده 

های مشررمول قانون تأمین اجتماعی، انتقال که هن ام انتقال عین یا منافع موسررسررات و کارگاه در صررورتی-

دهنده  گیرنده گواهی سرررازمان مبنی بر نداشرررتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال          

به ننم    بات         اید و معامله بدون گواهی مذکور انجام شرررود، انتقال         مطال بابت مطال دهنده و انتقال گیرنده 

 .قانون تأمین اجتماعی( 37)ماده سازمان، مسئولیت تضامنی دارند 

 :232ماده 

شرط داوری در قراردادهای           - ست؛ بنابراین اینکه  شترخ طرفین ا صد م شرط از عقد تابع ق صال و تبعیت  ات

شمول قانون داوری تجاری بین داخلی )خارج  ست یا خیر، تابع اراده      از  صلی ا ستق  از قرارداد ا المللی( م

شد، همان مالخ         صرف به آن با شند یا عرف من صریح کرده با ست و چنانچه طرفین بر این اراده ت طرفین ا
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صلی        شرط را باید تابع عقد ا سکوت،  ستقالل داللت کند یا عدم آن؛ در فرض  ست خواه بر ا ست  عم  ا  دان

 قانون مدنی( 246)مالخ ماده 

 240ماده 

ق.م( م ر  240له حق فسخ عقد را دارد )مالخ ماده  چنانچه شرط باط  ولی غیر مبط  باشد، اصوالً مشروط    -

 در موارد زیر: 

 له به بطالن شرط ( آگاهی مشروط1

 فایده باشد زیرا ( شرط باط  از مصادیق شرط بی2

 له باشد. وط( بطالن شرط مستند به مشر3

 

 244ماده 

سقاط می     به نظر می- شرط فع  ا سد آنچه در  شروط   ر شرط هم منتفی    شود حق م ست که به تبع آن  له ا

شود؛ به همین دلی  در صورتی که تعمد حاص  از شرط فع  اجرا شده باشد دی ر موضوعی برای اسقاط           می

 وجود ندارد. 

 :244ماده 

صاحب حقی می   - صدر ماده، هر  سقاط کند؛ به عنوان      مطابق  صورت یکجانبه ا صوالً حق خویش را به  تواند ا

مثال اگر در ضمن قرارداد پیمانکاری بر کارفرما شرط شده باشد که یک واحد معین از ساختمان موضوع        

شد؛ پیمانکار می      صی به پیمانکار بفرو شخ صرفنظر   تواند از عقرارداد پیمان را به قیمت م شرط   م  به آن 

 تواند پیمانکار را به خرید ملزم کند. کند زیرا شرط به نفع او انشاء شده است؛ بنابراین کارفرما نمی

 251ماده 

اگر مالک با علم به وجود معامله فضولی، مبیع را بفروشد، عم  مالک حاکی از رد فعلی معامله فضولی است      -

ست،           ست، قصد مالک ا ولو کشف شود که بیع مالک باط  بوده است زیرا آنچه موجب رد معامله فضولی ا

 نه عم  حقوقی بیع. 

 252ماده 

را تواند ثمن پرداختی را از بایع فضولی مسترد کند زی  اشد، می اگر اصی  ثمن را به بایع فضولی تسلیم کرده ب   -

سببی برای تملک مال یا بقای مال در نزد وی وجود ندارد و نیازی نیست که اصی  به انتظار تنفیذ معامله    

 و قبض ثمن از سوی مالک باقی بماند. 

 253ماده 

ضولی  - سطه آنکه  به اعتقاد برخی، اگر ورثه در زمان حیات مالک، معامله ف را تنفیذ کنند، چنین تنفیذی به وا

صورت ن رفته            صالً تنفیذی  ست و مث  آن که ا ست، فاقد اثر حقوقی ا صورت گرفته ا سوی غیرمالک  از 

گیری توانند مجدداً در خصرروص رد یا تنفیذ معامله فضررولی تصررمیم اسررت و پس از فوت مالک، ورثه می

 نمایند
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 257ماده 

ای را که مالک تنفیذ کند آن معامله و معامالت بعدی نافذ و            ون مدنی، هر معامله   قان  257مطابق ظاهر ماده    -

ست؛ با وجود این اوالً معامالت بعدی در صورتی نافذ است که فضول به تصور        معامالت پیش از آن باط  ا

آن را « مبیع»مالک بودن، معامله به مال غیر کرده باشررد وگرنه چنانچه سررارقی با علم به مسررروقه بودنِ  

کند بفروشرد و سرپس معامله پیش از وی تنفیذ گردد، صررف مالک شردن سرارق، معامله وی را نافذ نمی     

ق.م( ثانیاً معامالت سررابق در صررورتی باط  خواهد بود که مالک با علم به وجود   254)مسررتنداً به ماده 

اللتی بر رد معامالت پیشرررین  ها را تنفیذ کند و گرنه تنفیذ معامالت متعاقب، د         ها، معامله بعد از آن    آن

 تواند به تبع مالکیت بر مال، هریک از معامالت پیش را تنفیذ یا رد نماید. نداشته و مالک جدید می

 257ماده 

ست که معامالت متعدد بر روی یک مال واحد انجام می    257ماده - ضی ا شود خواه آن مال مبیع  ناظر به فر

واحد(؛ امّا اگر فضول مال دی ری را فروخته و سپس عوض تحصی     قرار گیرد یا ثمن )فضول متعدد و مال  

ضول واحد و مال متعدد( برخالف ماده     ، مالک هر معامله را 257شده را کراراً با مال دی ری عوض کند )ف

صوالً باط  می     صوالً نافذ و معامالت متعاقب ا شین ا ان شود؛ به عنو که تنفیذ کند آن معامله و معامالت پی

فضرول خانه دی ری را فروخته و به جای آن خودرویی دریافت کند و سرپس خودرو را فروخته و    مثال اگر

باغی در شررمریار ب یرد و سررپس با  را فروخته و در ازای آن ویالیی در شررمال ب یرد، چنانچه مالک خانه 

نفیذ کند در تواند بیع خودرو در ازای با  را تتمای  داشرررته باشرررد که با  در شرررمریار را تملک کند می  

ای( باط  اینصررورت معامالت پیشررین نافذ و معامله با  با ویال )در صررورت آگاهی مالک به چنین معامله  

شود زیرا تنفیذ بیع خودرو حاکی از این است که مالک به تعویض خانه خویش با خودرو رضایت دارد و    می

 در مقاب  تمایلی به فروش با  و تملک ویالیی شمال ندارد. 

  258 ماده

منعقد شود )مانند اینکه فضول ب وید ملک را فروختم اگر خریدار  90اگر معامله فضولی به نحوه معلّق در سال -

به  91سال مشک  بازداشت بودن ملک را ح  کند( و معلّق علیه )رفع بازداشتی ملک( در سال  2حداکثر تا 

نافذ  91ذ کند، معامله نسبت به منافع در سال معامله فضولی اخیر را تنفی 92وقوع بپیوندد و مالک در سال 

شود زیرا در معامله معلّق، اصوالً تا پیش از تحقق معلّق علیه، تأثیر معامله محقق نخواهد شد. بنابراین اگرچه می

اجازه در معامله فضولی اثر کشفی دارد ولی در معامله اخیر این اثر کشفی به پیش از تحقق معلق علیه سرایت 

 91نمود بازهم تأثیر عقد اصوالً از سال کرد همانطور که اگر مالک نیز این معامله را از ابتدا منعقد مینخواهد 

و تاریخ تحقق معلّق  91پیوست؛ در مثال اخیر، چنانچه تاریخ تنفیذ سال به وقوع می )زمان تحقق معلق علیه(

 موثر خواهد بود.  92باشد معامله از سال  92علیه 

 265ماده 

ست لیکن چنانچه در متن          - صادرکننده ا ص  بر بدهکاری  شد ا شخ  نبا صدور چک م چنانچه بابت و دلی  

شد، بابت     شده با سن اجرای قرارداد   »چک رکر  ضمین ح سوب      «ت صادرکننده بدهکار مح صورت  ، در این
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 فاد قراردادشود و چنانچه دارنده چک همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که صادرکننده منمی

با وجود این، در مقام تردید، باید اصرر  را بر مدیونیت قرار داد زیرا اوالً میان آن دو را نقض نموده اسررت. 

سوب می    سان مح صلحت عملی        اعطای قرض )بدون بمره( هم نوعی اح ست ثانیًا م ص  ا شود که خالف ا

صرف حمایت شود و متقاضی استرداد     حفظ نظم در مراودات و مبادالت، اقتضا دارد که از مالکیت فعلی مت 

 وجه، مدعی تلقی گردد.

 267ماده 

به اعتقاد برخی، چنانچه ثمن معامله توسرن ثالر و بدون ارن خریدار به فروشرنده پرداخت شرود و سرپس      -

شود، فروشنده باید مبلغ دریافتی را به ثالر مسترد نماید       الر، زیرا بنابر اراده ث )نه خریدار(معامله فسخ 

مال از اموال وی خارج و مستقیماً داخ  در مالکیت فروشنده شده است و پس از انحالل بیع، ثمن پایه به     

ست و انحالل بیع نمی       شود که پیش از عقد، مالک بوده ا ستحقاق خریدار به   شخصی مسترد  سبب ا تواند 

 دریافت ثمن گردد

را پرداخت کند لیکن معلوم شررود که مدیون در حین اعطای ارن، محجور اگر ثالر با ارن مدیون، بدهی وی -

بوده است؛ اوالً ثالر امکان مراجعه به محجور را ندارد زیرا محجور از تصرف در امور خویش ممنوع است و    

گرفت، بدیمی است علم و جم  ثالر به  شود و ثالر باید از نمایند محجور ارن می اثری بر ارن وی بار نمی

ر مدیون تأثیری در این خصررروص ندارد ثانیًا اگر ثالر با علم به حجر مدیون دین را پرداخته باشرررد،              حج

تواند از باب   امکان اسرررترداد وجه پرداختی به طلبکار را نیز ندارد امّا چنانچه به این امر ناآگاه باشرررد می             

 اشتباه در پرداخت، مبلغ پرداختی را مسترد نماید.

 274ماده 

 بانکی یا بین بانکی عرفاً به منزله پرداخت دین است. تسلیم چک -

 277ماده 

)شایان ذکر است عدم امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری، مانع پذیرش دادخواست اعسار 
های همین ماده توضیح داده شد مهلت 5وی از پرداخت سند تجاری نیست و همانطور که در شماره 

 ند(اخیر متفاوت از بحث اعسار هست
 : 279ماده 

ست و خریدار اظمار دارد که یک تن برنج   - شنده اظمار دارد که یک تن برنج ایرانی درجه دو فروخته ا اگر فرو

شد یا عین معین.         ست. اعم از اینکه مبیع کلی با صحیح ا ست قرارداد  ایرانی درجه یک خریداری نموده ا

بر مرغوبیت خاصررری از برنج  ها نیسرررتند بلکه اراده مشرررترخ را دایرزیرا طرفین مدعی عدم انطباق اراده

گردد و تسرررلیم برنج ایرانی درجه دو،  دانند که با توجه به اصررر  برا ت، خریدار مدعی محسررروب می         می

 (385، 384، 382)شهیدی، اصول قراردادها، ص گرداند فروشنده را بری رمه می

 285ماده 
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ز معامله را اقاله کنند، اگر شررخصرری شررش دانگ ملک خود را صرردمیلیون بفروشررد و سررپس طرفین نیمی ا-

را مسررترد نماید خواه ارزش سرره دانگ ملک به  )یعنی پنجاه میلیون(فروشررنده باید نیمی از ثمن دریافتی 

 طور مستق  کمتر باشد یا بیشتر.

رمه است اقاله شود، خریدار باید همان فرد کلی را که فروشنده به او تسلیم     هرگاه بیعی که مورد آن کلی فی-

تواند فرد دی ری که مث  آن باشررد به او بدهد زیرا با د او موجود اسررت به فروشررنده برگرداند و نمیکرده و نز

شررود و مالکیت مجدد فروشررنده نسرربت به آن برقرار   اقاله بیع، مالکیت خریدار نسرربت به آن مال زای  می

 گردد البته توافق خالف این حکم اشکالی ندارد.می

صورت کلی بفروشد و سپس طرفین موضوع تعمد را با دو تن گندم عوض کنند  اگر فروشنده یک تن برنج به-

ها، طرفین، عقد بیع را اقاله کنند، خریدار باید یک تن برنج به فروشنده مسترد کند   و پس از تحوی  گندم

 زیرا مبیع در عقد اقاله شده برنج است، نه گندم م ر اینکه طرفین به نحو دی ری توافق کنند. 

ک شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی قراردادی دو ساله مبنی بر توزیع انحصاری کاال منعقد نماید و اگر ی-

 Distribution)قرارداد پس از یکسال اقاله شود، قراردادهای خرید و فروش که در بستر قرارداد 

Agreement)  میان عرضه کننده(Supplier)  و توزیع کننده(Distributor)  منعقد شده است به قوت

  خود باقی بوده لیکن بعد از اقاله دی ر طرفین تعمدی نسبت به یکدی ر جمت فروش یا خرید کاال ندارند.

 :  288ماده 

ای بر فروشنده شرط شود مبیع را به صورت رای ان برای خریدار بازسازی نماید و پس      اگر ضمن فروش خانه -

صد میلیون هزی    سازی خانه که  ست، بیع اقاله      از باز شتاد میلیون به ارزش خانه افزوده ا شته ولی ه نه دا

ستنداً به ماده             ست زیرا م ست میلیون ا ستحق بی شنده م قانون مدنی، خریدار باید عوض  246شود، فرو

صد میلیون( شرط   شنده پرداخت کند و در مقاب  طبق ماده   ) شنده باید   288را به فرو قانون مدنی، فرو

قانون  294را به خریدار پرداخت کند که این دو طلب، به حکم ماده  هشتاد میلیون( )اضافه ارزش مبیع  

مدنی تا مبلغ هشررت میلیون تماتر شررده و برعمده خریدار اسررت که دو میلیون باقی مانده را به فروشررنده 

 بپردازد.

 289ماده 

 عنه قبالًعنه از سوی طلبکار اصوالً اثری ندارد زیرا مضمون   در جایی که ضمان نقلی است، ابراء رمه مضمون   -

الذمه شده و ابراء فاقد موضوع است؛ امّا اگر طلبکار رمه ضامن را بر  کند، دی ر     به موجب عقد ضمان بری 

اخته اسررت وی نیز حق مراجعه به حق رجوع به ضررامن را نداشررته و از آن جایی که ضررامن وجمی را نپرد

له، ضررامن را ابراء دارد که اگر مضررمونمقرر می 718عنه را ندارد؛ به همین دلی  اسررت که ماده مضررمون

 شوند. عنه هر دو بر  میکند، ضامن و مضمون

کند، ضررامن هم به تبع وی بر  عنه را ابراء میدر جایی که ضررمان از نوع ضررمّی اسررت و طلبکار مضررمون -

شود زیرا فرع تابع اص  است؛ همچنین هرگاه طلبکار ضامن را ابراء کند اگر ضمان از نوع عرضی باشد         می
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ضامنی به معنای خاص(  صبان     )ت سند تجاری یا یکی از غا صوال  ق.م( 321 )ممانند ابراء ظمرنویس  ، ا

شرروند م ر آنکه اثبات شررود مقصررود از ابراء، صرررفاً اسررقاط حق رجوع و اقامه سررایر متعمدین هم بر  می

ضمان از نوع طولی )وثیقه     ست؛ امّا اگر  سئول بوده ا صوالً موجب     دعوی علیه آن م ضامن ا شد، ابراء  ای( با

سقاط حق رهن از سو   عنه نمیبرا ت رمه مضمون  سقاط اص     )طلبکار(ی مرتمن شود چنانکه ا به منزله ا

سند              ص   ست مانند اینکه طلبکار ا ص  دین بوده ا سقاط ا صد طلبکار ا شود که ق ست م ر اثبات  طلب نی

 طلب را پاره کند.

ستنبن از ماده             - ست )م شده ا سقوط دین پرداخت ن سبب  ست بلکه  صواًل به منزله پرداخت نی ( 719ابراء ا

یند پرداخت اصررروال، مالی از مالکیت بدهکار خارج و داخ  در مالکیت طلبکار ق.م(؛ به عبارت دی ر در فرآ

گیرد؛ با وجود این به اعتقاد برخی، در فرضی که شود در حالیکه در ابراء انتقال مالی صورت صورت نمیمی

ستأجر را از پرداخت ثمن یا مال    شنده یا موجر رمه خریدار یا م سپ   فرو شند و  س عقد االجاره ابراء کرده با

 تواند اجارهتواند ک  ثمن معامله و مستأجر می اقاله یا فسخ گردد، ابراء در حکم پرداخت بوده و خریدار می 

باقی    مای روزهای  به ترتیب از                  ب جاره( را  تا زمان اتمام مدت ا جاره  فاصرررله زمانی انحالل ا نده )یعنی  ما

 فروشنده و موجر مطالبه کنند؛ 

صور فوت مدیون،    مانند اینکه بدهکار اظمار  - شف گردد یا اینکه طلبکار به ت فقر نماید لیکن بعداً خالف آن ک

 رمه او را ابراء کند و سپس خالف آن کشف شود؛ در این موارد ابراء باط  است. 

 292ماده 

صحت تعمد پیشین آن را تبدی  کنند، چنین تبدی  تعمدی باط  است و تعمد    اشتباه  اگر طرفین به تصور   -

سمت اول ماده  شود  ی ایجاد نمیجدید شین، تعمد   ق.م( 765)مالک ق اما اگر با آگاهی از بطالن تعمد پی

توان توافق جدید را صحیح دانست اگرچه عنوان آن تبدی  تعمد نخواهد بود   دی ری را جای زین آن کنند، می

 ق.م(. 765)مالخ قسمت دوم ماده 

این معنا است که جمت وصول طلب ابتدا طلبکار باید به    در شراین عادی، پذیرش چک از سوی طلبکار به   -

تواند بر مبنای چک یا تعمد پایه بنا به بانک مراجعه کرده و در صررورت عدم امکان وصررول وجه چک، می 

آبان است ولی طلبکار  15انتخاب خودش، اقدام نماید؛ حتی در فرضی که طبق قرارداد پایه سررسید تعمد 

تاریخ     به  روزه به   5پذیرد، پذیرش چک به منزله تیییر زمان تعمد و اعطای مملت            ا میآبان ر  20چک 

شررود و موجب سررقوط تعمد پایه و  بدهکار اسررت؛ با وجود این، پذیرش چک تبدی  تعمد محسرروب نمی 

شود؛ حتی در فرضی که در قرارداد پایه علیه خریدار شرط شده است که       سقوط تضمینات دین پایه نمی  

س  ست؛ طلبکار      ناط مبلغ قرارداد پرداخت اگر هریک از اق شده و یکجا قاب  مطالبه ا ساط حال  شود کلیه اق

صول اج  مندرج بر روی چک    می شت خوردن اولین چک با توجه به عدم ح صورت برگ ها و عدم تواند در 

شت زدن آن  سید چک   امکان برگ سرر شده خویش را  ها، منتظر  های موج  بعدی نمانده و ک  طلب حال 

 ی قرارداد پایه مطالبه نماید.بر مبنا
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کند پرداخت هرگاه طلبکار از بدهکار درخواسرررت کند که بدهی خویش را به شرررخ  ثالثی که وی معرفی می-

 نماید، ثالر را باید وکی  طلبکار در وصول طلب تلقی نمود م ر اینکه احراز شود قصد طرفین تبدی  تعمد است. 

 :293ماده 

به معنای سرررقوط دو     - ماتر  تا حد برابری آن     ت ب   به آن،         دین متقا با یکدی ر اسرررت که درمعنای اخیر  ها 

 ق.آ.د.خ( 18ق.م و ماده  172شود )قسمت اخیر ماده نیز گفته می« احتساب»

 293ماده 

روند م ر تضمینات راجع به خود سند   ، با انتقال طلب هم اصوالً تضمینات از بین می  746ماده  5مالخ بند -

 تجاری.

 294ماده 
های متعددی از همان جنس به ب داشته باشد تحقق تماتر چنانچه الف از ب طلبکار باشد و در مقاب  بدهی-

های الف صورت گیرد از اختیارات او یک از بدهیمنوط به اراده یکجانبه الف است زیرا انتخاب اینکه تماتر با کدام
 ق.م(. 282به عنوان بدهکار است )م 

 294ماده 

 

ه، به معنای تصرراحب مال بدهکار ممتنع از پرداخت از طرف بسررتانکار و بدون مراجعه به حاکم تقاص در فق-

است اگر خوف فتنه نباشد؛ تقاص در این معنا، در قوانین کنونی پذیرفتنی نیست؛ امّا واژه تقاص در نوشتار 

ست که اگر د     شرح لمعه آمده ا ست چنانکه در  سب با هم  فقمی در معنای تماتر هم به کار رفته ا و راکب ا

ست و میان دو دین           سب به عمده طرف مقاب  ا صف قیمت هر ا شود، ن سب تلف  برخورد کنند و هر دو ا

 شود.اخیر، تا حد برابری تقاص )تماتر( واقع می

 296ماده 

ادعای شمرداری در تماتر متراژ کسر شده از زمین شاکی پس از اجرای طرح با اعطای تراکم به وی در ازای      -

شده وی ممکن        آن  سر  ست و اجبار مالک به پذیرش تراکم به جای بمای زمین ک ضایت مالک ا نیازمند ر

 .دیوان عدالت اداری( 32شعبه  29/9/1391 – 9109970903202818)دادنامه نیست 

 300ماده 

اند؛ به این معنی که متعمد و دانسررته« تیایر متعمد و متعمد له»برخی از حقوقدانان یکی از عناصررر تعمد را -

 .شود متعمدله نباید یک شخ  باشد وگرنه تعمد به واسطه مالکیت مافی الذمه ساقن می

 

 


