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

 قسمت دوم

 و بیع و اجاره( 4)مدنی  517تا  301مواد 

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

 

 

 

 

 

 :302ماده 
ق.آ.د.م، در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت        228. مطابق ماده 10

دعوای پرداخت وجه آن، تعرض شود، فقط به ادعای   شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه باوجه آن سند پذیرفته نمی

سیدگی نمی        صالت قابل ر شد و تعرض به ا سیدگی خواهد  ست که تعرض به    پرداخت وجه ر شد؛ مبنای ماده اخیر، این ا با

ست؛ منتها اطالق ماده         ضمنی به عدم پرداخت وجه آن ا صوالً اقرار  سند ا صالت  را  قابل انتقاد بوده و باید آنق.آ.د.م،  228ا

ای براسرا  چ  اراهه شرده ا  سروی طابکار متوفی، مبا      منصرر  ا  ادعای پرداخت ناروا دانسرت؛ به عنوان ملاا اگر ور ه  

طرح توامان ادعای جعای بودن سرررند و     مندرج در چ  را بپردا د و بعداً پرداخت کننده ا  جعای بودن چ  مطاع گردد،       

 .قابل استماع است ق.م 302پرداخت ناروایی آن مستنداً به ماده 

 : 310ماده 
شنده می   «مسو مأخوذ بال» ست که خریدار ا  فرو سبت به خرید ان اقدام      ، مالی ا صورت تمایل ن سی آن و در  گیرد تا پس ا  برر

 است. « معاماه»در لغت به معنای « سوم»نماید؛ شایان ذکر است که 

 313ماده 
( نیز قواعد  1374نامه اجرایی آن )و آیین 1371. ماده واحده قانون ابطاا اسررناد فرور رقبات، آو و اراضرری موقوفه مصرروو  5

شرعی، به فرور          ست؛ مطابق مقررات اخیر الذکر، کایه موقوفاتی که بدون مجو   صیص  ده ا صب را تخ عمومی راجع به غ

شد، به وق     صورت ماکیت درآمده با سیده یا به  سناد مالکیت آن ابطاا می فیت خود برمیر ف  گردد لیکن موقوفه مکاگردد و ا

بهای تعیینی ا  سوی کارشنا  یا خبره محای، با متصر  اجاره نامه تنظیم نماید و حق خاع ید و قاع     است به میزان اجاره 

صر  برای ت    سی رو  ا  تاریخ ابالغ نظریه موقوفه، مت شود، موقوفه    نظیم اجارهو قمع بنا را ندارد؛ چنانچه ظر   ضر ن نامه حا

سَق زارعانه   متصر  طبق نظر کارشنا    تواند با پرداخت حقوق مکتسبه  می ، 1)نظر مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نَ

                                                           
است و در اصطالح عبارت است از حق زراعت و کشت بر روی زمینی که مالک آن دیگری است )ر.ک:      « نظم و ترتیب و روش»سق در لغت به معنای  ن -1

 (518م  8ش 
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صرفه و صالح وقف، موقوفه را به داوطابان    اشجار و مانند آن(  حفر چاه، غرس دیگر اجاره ا  وی خاع ید کرده و با در نظر گرفتن 

ها را دهد؛ بنابراین کایه مستحد اتی که پیش ا  مقررات اخیرالذکر ایجاد شده باشد متعاق به احداث کننده است اگرچه آن    

اند لیکن احداث هرگونه اعیانی بدون مجو  قانون، پس ا  مقررات اخیرالذکر ممنوع بوده و در        بنا کرده  )موقوفه( در  مین غیر 

 .(1363نامه آیین 8)م حدا ی متعاق به موقوفه خواهد بود صورت تخاف، اعیانی ا

 315ماده 
 311د خود نیز هست )م  . برخال  ظاهر ماده، ضامن بودن غاصب، محدود به  مان تصر  او نیست و غاصب ضامن ایادی مابع      2

 ق.م(. 320و 

 320اده م
االجاره  تواند مااد؛ در کایه فروض مسررتأجر می. چنانچه فضرروا ماا دیگری را به موجب عقد اجاره به تصررر  مسررتأجر ده 6

ضوا وجود ندارد، لیکن در فرضی که به          سوی ف سببی برای تما  آن ماا ا   سترد کند  یرا  ضولی را م پرداختی به موجر ف

ر ا  عین  (؛ بنابراین اگ325تواند عالوه بر استرداد مبا  اخیر، خسارت نیز مطالبه نماید )م فضولی بودن اجاره جاهل باشد می

شد ولی مال  اجرت      ستفاده نکرده با ستأجره ا ستأجر نیز می     م شد م صر  را ا  وی گرفته با ا تواند مبا  اخیر رالملل ایام ت

عالوه بر ماا اجاره پرداختی ا  موجر فضررولی مطالبه نماید؛ همچنین اگر مسررتأجر ا  عین مسررتأجره اسررتیفاک منفعت کرده  

و  االجاره پرداختی االجاره پرداختی به فضررروا باشرررد، بابت مااسررروی او بیش ا  ماا الملل پرداختی ا باشرررد ولی اجرت

الملل پرداختی ا  سوی مستأجر به مال     االجاره حق مراجعه به فضوا را دارد؛ لیکن اگر اجرت الملل با مااتفاوت اجرتمابه

ه االجاره پرداختی بتواند همان مااستأجر صرفاً می  االجاره باشد و مستأجر استیفاک منفعت کرده باشد م    برابر یا کمتر ا  ماا

الملل پرداختی به مال  را ندارد  یرا  یانی نکرده است و مطالبه خسارت ا    فضوا را ا  وی مسترد کند و حق مطالبه اجرت  

مل منافع  باو قاعده غرور فرع بر ا بات ورود خسررارت اسررت؛ ا  مطاب اخیر نباید چنین اسررتنباک کرد که قاعده غرور شررا  

الملل منافع مستوفات پرداخت شده به مال  هم حق   بنابراین مشتری جاهل به غصب حتی بابت اجرت   ؛شود مستوفات نمی 

نموده است که مال  است و بدون نیا  به پرداخت اجرتی حق انتفاع دارد   رجوع به بایع فضولی را دارد  یرا خریدار تصور می  

ستفاده نمی  ستأجر بر این مبنا ا  عین        نمود؛ بنابراین وگرنه ا ست؛ در مقابل در عقد اجاره م شده ا سارت وی  غرور موجب خ

صرفاً مباغی به عنوان ماا      ست که بابت آن  ستفاده نموده ا ستأجره ا سا اگر می االجاره پرداخت میم ست که نماید و چه ب   دان

ور  براین مبا  ما اد پرداختی مستند به قاعده غرگشت؛ بناباید مبا  بیشتری پرداخت کند اساساً راضی به استفاده ا  آن نمی 

 .(326ماده  4تا  1و ش  325ماده  5)ر.ک: ش قابل مطالبه است 

 324ماده 
صب، نحوه مراجعه آن         324منظور ماده  شتری عالم به غ صب در فرض م صب ا  غا صوص اجرای حکم غا ها به یکدیگر در در خ

سارت »خصوص   ست و ارتباطی « خ شخص الف ماا دیگری را     پرداختی به مال  ا ضیح آنکه اگر  به  من پرداختی ندارد؛ تو

سرقت کند و شخص و نیز همین ماا مسروقه را به سرقت ببرد و ماا نزد و تاف شود، اگر مال  به الف مراجعه کند، الف      

پرداختی به مال    تواند بابت خسرررارتق.م( و اگر مال  به و مراجعه کند، وی نمی 318تواند به و مراجعه کند )م هم می

کند  به الف مراجعه کند؛ همین حکمِ راجع به غاصررب ا  غاصررب در فرضرری که مشررتری عالماً ماا مسررروقه را خریداری می

شنده )الف( مراجعه کند، الف می    ست؛ بنابراین اگر مال  به فرو سارت پرداختی به مال  به و مراجعه   2تواندجاری ا بابت خ

ق.م( ولی اگر مال  به و )خریدار عالم به غصررب(   318اجعه به الحقین خویش را دارد )م کند  یرا اصرروالً غاصررب حق مر 

حق رجوع به الف را ندارد؛ منتها عدم امکان مراجعه مشرررتری عالم به « خسرررارت پرداختی به مال »رجوع کند، وی بابت 

                                                           
از ب ثمنی دریافت کرده باشد، مبلغ ثمن با خسارت، قابل تهاتر بوده و ب صرفاً در فرضی که مبلغ خسارت بیش از ثمن باشد، به  البته اگر شخص الف -2

 نسبت مازاد حق رجوع دارد.
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 324ق.م(؛ بنابراین ماده  326ماده  غصب )و( بابت خسارات، مانع رجوع او بابت  من پرداختی به الف نیست )قسمت اخیر    

 .  قانون مدنی تعارضی ندارد 326با قسمت اخیر ماده 

 . در خصوص نحوه مراجعه غاصبین به یکدیگر، چند فرض عمده مطرح است:2

صبی که مراجعه کند او نیز می     الف صب: در این فرض، مال  به هر غا صب ا  غ تواند به ایادی مابعد خودر رجوع کند و  ( غ

صوالً آخرین             مبا   ست )ا شده ا صی که ماا نزد او تاف  شخ سارت نهایتًا بر عهده  ضا کند تا خ پرداختی به مال  را تقا

 (؛318غاصب( مستقر گردد )

صبی که رجوع کند او نیز می        و صب، مال  به هر غا صب ا  غ صب: در این فرض، به مانند فرض غ شتری عالم بر غ تواند  ( م

  توانند بابتهای عالم به غصب هم می ه ایادی مابعد رجوع کند منتها هری  ا  مشتری بابت خسارت پرداختی به مال ، ب 

  من پرداختی به ید ماقبل خویش )بایع فضولی خویش( رجوع کنند. 

تواند بابت  من ( مشتری جاهل بر غصب: در این فرض، مال  به هری  ا  غاصبین رجوع کند، مشتری جاهل به غصب می پ

ید ماقبل خویش )بایع فضررولی خویش()غار( مراجعه کند تا مسررتولیت در نهایت برعهده اولین غار   و کایه خسررارات به 

 .  اولین غاصب( مستقر گردد الًمعمو)

 

 331ماده 
یه تواند عاتواند عایه شررخصرری که حقوق او را نقد کرده شررکایت کند باکه می مال  اختراع یا طرح صررنعتی نه تنها می .14

)بند شخصی که مرتکب عمای شده است که عادتاً موجبات تجاو  به حقوق وی در آینده را فراهم آورد نیز طرح دعوی کند      

 .(1386قانون ثبت اختراعات  40و بند ب م  28و بند ج م  15ب م 

 331ماده 
ها تحت عنوان   . اگر برخی ا  مسرررافران برای نجات کشرررتی ا  غرق شررردن، بار خود را به دریا بیاندا ند،  یان وارده به آن           21

 .قانون دریایی( 187و  185)م ا  سایر مسافران قابل مطالبه است « خسارت مشترک دریایی»

 332ماده 
ان خریب شود، مستولیت جبران  یاگر ساختمان نوسا ی به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی راجع به استحکام بنا، پس ا   لزله ت

  شود.به نحو کامل برعهده عامل انسانی است و مستولیت بین عامل انسانی و قوه قاهره تقسیم نمی

 : 333ماده 
6. 

سیب وارده    صوص آ سبب عدم نظارت    کارگران پیمان به در خ ست مال  کارگاه )مغاطعه دهنده(، به  کار )مغاطعه کار(، ممکن ا

کار( به نسبت درجه   قانون 85های حفاظت فنی و بهداشتی )موضوع ماده   جهت رعایت دستورالعمل  افی بر روی پیمانکار،ک

 تأ یر رفتارر، مستوا قامداد شود.  

 335ماده 
ی رافع ول بیمه شخص  الث( گر در پرداخت خسارت وارده به  الث نیست )  . موارد مذکور در بند پیشین رافع مستولیت بیمه  11

ستولیت بیمه  ست     م سبب حاد ه ا سبب حاد ه    )بیمه حوادث(؛گر در پرداخت خسارت وارده به راننده م بنابراین اگر راننده م

نامه اجرایی و حق بیمه    آیین 9وت نماید، بیمه تعهدی به پرداخت دیه وی ندارد )ماده          فاقد گواهینامه باشرررد و در حاد ه ف       

(؛ گفتنی است انقضای مدت اعتبار گواهینامه و عدم تمدید آن، به 28/4/1396نامه حوادث راننده مسبب حاد ه مصوو بیمه

 نامه(همان آیین 9ماده  1منزله نداشتن گواهینامه نیست )تبصره بند 

 پاورقی 335ماده 
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نامه، خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین .   5
ود شهای بدنی پرداخت میشود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت

 قانون بیمه اجباری( 3ماده  28/4/1396نامه اجرایی آیین 14نامه حوادث راننده جبران خواهد شد )ماده سارت از محل بیمهو در غیر اینصورت خ
 : 8ادامه پاورقی 

 ؛ گفتنی است سرعت مجاز با سرعت مطمئنه تفاوت دارد؛ توضیح اینکه میزان سرعت مطمئنه را راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال
کند که ممکن است کمتر از سرعت مجاز باشد؛ بنابراین تخطی اص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت، محل، آب و هوا و زمان رانندگی تنظیم میخ

 (30/3/1379 – 2287/7از سرعت مطمئنه لزوماً به معنای سرعت غیرمجاز نیست )نظریه مشورتی 

ست    - سارت افت قیمت خودرو هم قابل مطالبه ا شیه      2)ماده  خ سارات نا سیدگی فوری به خ صادفات رانندگی به   قانون ر ا  ت

 (.8/11/1381 – 9934/7(، 6()نظریه مشورتی )13/9/1345وسیاه نقایه موتوری 

 . ( نیست1395شود مشموا قانون بیمه اجباری )محسوو نمی« موتوری»به واسطه اینکه دوچرخه، وسیاه نقایه  -

ه وی بصر  نداشتن گواهینامه، موجب مستوا تاقی شدن راننده در تصادم نیست باکه باید احرا  شود که حاد ه منتسب          . 10

  – 2698/7(، 6اسرررت؛ اگرچه ممکن اسرررت فقدان گواهینامه قرینه عدم مهارت راننده تاقی شرررود )نظریه مشرررورتی )            

-5881(، 6نامه نیسررت )نظریه مشررورتی )نامه به منزله فقدان گواهی(؛ گفتنی اسررت عدم تمدید اعتبار گواهی31/4/1377

  – 81/7(، 6دگی و پیش ا  صررردور گواهینامه )نظریه مشرررورتی )    ( ولی رانندگی پس ا  قبولی در امتحان رانن   15/9/1378

( و همچنین رانندگی با موتورسرریکات به اسررتناد گواهینامه رانندگی خودرو، به منزله رانندگی بدون گواهینامه 12/6/1365

 ( 3/4/1369 – 1244/7(، 6است )نظریه مشورتی )
  کند.دیه ماه غیرحرام را به ورثه وی پرداخت می گرسبب حادثه در ماه حرام فوت کند، بیمهماگر راننده   -       
 

 قانون مسئولیت مدنی 11م   
هایی به وسایل برق مشترکین وارد شود، اداره برق )شرکت تو یع     . چنانچه در نتیجه تغییرات ناگهانی و نوسان ولتاژ برق،  یان 7

 رسی و برآورد خسارت به مشترکین(.ستورالعمل نحوه برنیروی برق( مستوا جبران خسارت است )د

 : پاورقی341ماده 
یز مویِّد همین نظر ن« عدم وصول ثمن معامله، تزلزلی در صحت عقد وارد نخواهد ساخت»دارد، دیوانعالی تمیز که مقرر می 3753؛ رأی شماره 

  است.

 :3، ش 342ماده 
مبنی بر لزوم معاوم بودن مقدار، جنس و وصف مبیع، ناظر به همه اقسام مبیع )کای، کای در معین و معین(    342بند اوا ماده 

ه  ی طوا کگیر( یا ذرع )واحد اندا ه( در حالیکه بند دوم آن، مبنی بر تعیین مقدار مبیع به و ن یا کیل )پیمانه216اسررت )

های اخیر در ی  ا  روراست چرا که هیچ « معین»سانتیمتر است( یا مساحت یا مشاهده، صرفاً ناظر به مبیع        104معادا 

 ق.م(. 351مبیع کای و کای در معین امکانپذیر نیست و رفع جهل در فروض اخیر، صرفاً با ذکر مقدار ممکن است )م 

 پاورقی: 342ماده 
ست برا  « کیل» سی ا سی آن  مقیا ست؛  « پیمانه»ی حجم و معادا فار ساوی با ی    واحد اندا ه« ذرع»ا ست که م گیری قدیمی ا

بوده  « متری»های رسمی ایران مطابق اصوا ، او ان و مقیا 1311ها مصوو قانون او ان و مقیا  1ه متر است؛ مطابق ماد

سطح، متر مربع، برای حجم، مترمکعب   ست مطابق      و واحد ان برای طوا، متر، برای  شایان ذکر ا ست؛  برای و ن، کیاوگرم ا

 گرم است.  75معادا « سیر»معادا سه کیاوگرم و « مَن»همین قانون، 

 342ماده 
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در مواردی که موضوع عقد فرور نیست باکه تعهد به فرور است، تعیین دقیق مبیع و  من ال م نیست؛ بنابراین اگر شخصی        

 است .د، چنین قراردادی صحیح تأمین کن« به قیمت رو »ساا،  2انه را به مدت متعهد شود که پنبه مورد نیا  ی  کارخ

 348ماده 
  هرگونه مبادله یا خرید و فرور ار ، خارج ا  سیستم بانکی و یا صرافی مجا ، ممنوع است..    1

 349ماده 
  ت و در صورت تردید در امکان فرور آن اصل عدم جریان دارد.. اصل بر عدم جوا  بیع موقوفه اس3

 350ماده 
یش ا  معاماه نیمی ا  برنج تاف شده بوده   را بفروشد و بعداً کشف شود که پ    . اگر شخصی ی  چهارم ا  ده تن برنج انبار خود  4

شنده به تحویل     ست خریدار امکان الزام فرو « ی  چهارم»بار را ندارد  یرا ا  عبارت تن برنج موجود در ان 5تن برنج ا   5/2ا

ستنباک می  ست      ا شده ا شاع خریداری  سواا   ، نه شود که مبیع به نحو م سطه فقدان کای در معین؛ بنابراین در فرض    به وا

ار د خیتواند تقایل  من دهد یا به استنا قانون مدنی، بیع جزهاً باطل است و خریدار می  361قسمتی ا  مبیع مستنداً به ماده   

 تبعد صفقه )به شرک ناآگاه بودن به فقدان مبیع( بیع صحیح را نیز فسخ کرده و  من پرداختی را مسترد نماید

تواند برنج خریداری شررده را به صررورت مشرراع  . اگر شررخصرری ی  دوم ا  صررد تن برنج موجود در انبار فروشررنده را بخرد می5

  دوم( یا کای در معین )حداکلر پنجاه تن ا  صررد تن( به دیگری بفروشررد. چنانچه میزان فرور بیش ا  ی   )حداکلر تا ی

  شودتن باشد معاماه نسبت به ما اد، تابع احکام معاماه فضولی و غیرنافذ محسوو می 50دوم یا 

 : 351ماده 
ر ذکر گردد ولی وصف آن مجهوا بماند بیع اصوالً باطل است )مانند فرور سه دانه برنج     در بیع ماا کای جنس و مقداچنانچه 

قانون   279توان برای رفع جهل به ماده که در آن، جنس )برنج( و مقدار )سرره دانه( معاوم وصررف آن مجهوا اسررت( و نمی 

ستناد کرد.  یرا ماده اخیر ناظر به مجهوا ماندن مرغوبیت مورد معاماه   صف آن؛ به عبارت دیگر اگر گفته    مدنی ا ست، نه و ا

شود که وصف برنج، ایرانی بودن است، در بین مصادیق برنج ایرانی، حد اعال و ادنی وجود دارد که وجود این تفاوت، تأ یری      

 در صحت بیع ندارد و کافی است متعهد برنج ایرانی را تسایم کند که عرفاً معیوو نباشد.  

 :1ش  351ماده 
ست )م     معاوم بود شرایط صحت بیع ا ست ا  طریق بیان    216ن مبیع ا   ق.م( منتها نحوه رفع جهل موضوعیتی ندارد و ممکن ا

صورت گیرد؛ البته ا  آن      شرک کردن  شاهده یا  صا  یا اراهه نمونه یا م شاهده   او جایی که رفع جهل در مبیع کای ا  طریق م

مقدار، جنس و وصف ضروری است؛ به این    « ذکر»، «کای»بیع  ق.م چنین مقرر داشته است که در   351ممکن نیست، ماده  

محصور کردن رور  351معنا که اوصا  مبیع کای باید ا  طریقی غیر ا  مشاهده بین طرفین معاوم گردد؛ بنابراین هد  م  

 نمود. توان ا  جنس و وصف ماا کای رفع جهل معاوم کردن مبیع کای به بیان اوصا  نیست و با اراهه نمونه هم می

 :2ش  351ماده 
و وصف مبیع نیست )ر.ک م   ، در صورتی که بیع ا  روی نمونه صورت بگیرد، دیگر نیا ی به ذکر جنس   351برخال  ظاهر ماده 

مامی )    354 قدار ال م اسرررت )ا یا کای در معین رفع جهل ا       508(، ص 20ق.م( ولی ذکر م ماا کای  نابراین در بیع  (؛ ب

 شود ولی این امر در رفع جهل ا  جنس و وصف صادق نیست. عقد انجام می ، صرفاً با ذکر در«مقدار»

 3: ادامه ش 354ماده 
صا    عدم انطباق با ماده، منظور سی   »او سا ست )م        « غیرا سی موجب بطالن عقد ا سا صف ا ست وگرنه تخاف ا  و  353و  200ا

 ق.م(.  
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 360ماده 

ستقل و ج   3 صورت م ست مگر اینکه انتقاا )اعم ا  عین یا        . انتقاا پارکینگ و یا انباری به  صوالً ممکن نی ساختمان ا صل  دا ا  ا

 کین واحدهای همان ساختمان باشد.لمنافع( به یکی دیگر ا  ما

 361ماده 
ضولی تا تن      3 صل انعقاد بیع ف ضولی، حد فا صورتی که در بیع ف شود، بیع باطل     . در  سط مال ، مورد معاماه تاف  فیذ معاماه تو

 بوده و قابایت تنفیذ ندارد 

  361ماده 
شین، در قرارداد پیش فرورِ ماا معین،   2 شده در بند پی با ایجاد مورد معاماه، مالکیت آن به پیش خریدار  . مطابق تحایل اراهه 

صریح این مطاب که      منتقل می ساختمان، قانونگذار بدون ذکر    انتقاا تدریجی»شود؛ با وجود این، در قرارداد پیش فرور 

سبت          « مالکیت ست که پیش خریدار به ن شته ا ست، چنین مقرر دا ساختمان ا ساک پرداختی یا عوض    »معاق بر ایجاد  اق

رسرررد که تحقق مالکیت پیش خریدار      ؛ در مجموع چنین به نظر می «گرددمال ِ ما ِ پیش فرور شرررده می   « ردادیقرا

ایجاد مورد معاماه است که قانون پیش فرور ساختمان صراحتاً بیان ننموده     :شرط اول ساختمان منوک به دو شرک است:    

شر       ست که  شایان ذکر ا ست ) ستنباک ا ست وگرنه عرصه ما  در  مان    ولی ا  قواعد عمومی قابل ا ک اخیر، ناظر به اعیانی ا

ها  قانون تما  آپارتمان 10جمع سایر شرایط، به نسبت سهم خود، مطابق ماده  جود بوده و نتیجتاً پیش خریدار باقرارداد مو

ست؛ در حا   شرط دوم: شود(.  ، مال  عرصه مشاعی می  1343مصوو   لیکه پرداخت عوض قراردادی ا  سوی پیش خریدار ا

مطابق قواعد عمومی حاکم بر عقد بیع، انتقاا مالکیت اصرررواًل ارتباطی به پرداخت  من ندارد و عدم پرداخت  من، مانع                  

قانون پیش فرور سررراختمان، انتقاا مالکیت را منوک به پرداخت عوض قراردادی نموده و بیش          3انتقاا مالکیت نیسرررت.   

 گردد.  ختی، مال  ما  پیش فرور شده میخریدار با جمع سایر شرایط، به نسبت عوض پردا

 

 یز مویِّد صحت بیع ماا آینده است.ن 1389فرور ساختمان مصوو قانون پیش -

 

 374ماده 
. چنانچه شررخصرری ی  تن برنج ا  ده تن برنج موجود در انبار را بخرد )کای در معین( و بدون اذن فروشررنده ی  تن برنج را  3

 تصر  کند ید وی غاصبانه و ضمانی است.

 : پاورقی377ماده 
سوی مقرض به وی    حق حبس در عقد ق سایم ماا مورد قرض ا   رض و جعاله راه ندارد  یرا تعهد مقترض به رد ملل منوک به ت

   شود که عمل مورد نظر را انجام داده باشد.است و در جعاله نیز عامل  مانی مستحق جعل می

 377ماده 
   الذمه هم راه دارد.مبیع کای در معین و کای فی . حق حبس اختصاص به مبیع عین معین نداشته و در1

 382ماده 
سند معاماه آنان در      . 1 شند که در موعد معین  شرک کرده با در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود 

نفع ست کتبی ذیدفترخانه مشخص  بت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به  بت نرسد به درخوا

                                                           
شود که مالکیت مبیع پس از پرداخت ثمن به           - 3 شرط  شکالی ندارد که در قرارداد  ست و ا ضای اطالق عقد بیع ا ست که قاعده اخیر مقت شن ا  البته رو

 ق.م( 362م  1و ش  233م  5)ر.ک ش  (Reservation Clause)خریدار منتقل شود 
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های  بتی(؛ گواهی اخیر بخشنامه 89صدور گواهی ا  طر  سردفتر در  مینه عاّت عدم انجام معاماه بالمانع خواهد بود )بند 

 . در عر  معامالتی به گواهی عدم انجام معاماه یا گواهی عدم حضور معرو  است

 390ماده 
ضاً در قرارداد ذکر می     صریح در قرارداد ندارد؛ با وجود این در رویه عمای بع ست     ضمان درک نیا ی به ت شنده تا بی شود که فرو

شرک اخیر به نفع فرو       ست که  ضامن درک مبیع ا شنده را محدود به مهات        ساا  ستولیت فرو ست تا خریدار،  یرا م شنده ا

ست )ر.ک ر      صوالً محکوم به رد ا ست و طرح دعوی خارج ا  مهات مذکور، ا صریح به   5معینی نموده ا همین ماده(؛ البته ت

  فروشنده باید عالوهضمان درک گاه در جهت تشدید یا رفع ابهام ا  قانون است مانند اینکه ذکر شود در صورت فساد معاماه 

 را به خریدار بپردا د. (market value)بر رد  من دریافتی، ار ر رو  مبیع 

 :394ماده 
ق.م( و   339و  194. در صورت اختال  طرفین در تحقق تراضی نسبت به  من معاماه، اصل برعدم تحقق معاماه است )مواد       4

د دلیل اراهه کند لیکن چنانچه طرفین در اصل تحقق تراضی اختال  نداشته باشند      شخصی که مدعی وقوع تراضی است بای    

مشترک   داوضاع و احواا حاکم بر قضیه، قص    باکه اختال  بر سر میزان  من باشد، بیع صحیح است و قاضی باید با توجه به     

مبیع با  من ادعایی(، باید فروشند را ی قیمت ای وجود نداشت )مانند تناسب عرفهطرفین را کشف نماید، در صورتی که امار

 نیز مؤیّد همین نظر است.  4قانون تجارت 225کند؛ مالک ماده مدعی محسوو نمود که مبا  بیشتری را اظهار می

 399ماده 
سند         9 شنده در دفترخانه جهت تنظیم  ضور فرو صورت عدم ح شود، در  صد     .    ؛ مانند اینکه در قرارداد ذکر  سمی، وی باید  ر

میایون به خریدار بپردا د یا در قرارداد ذکر شررود، در صررورت پشرریمانی، هری  ا  طرفین، باید صررد میایون به طر  مقابل  

سارت عدم انجام            ست یا تعیین توافقی خ شخیص اینکه منظور طرفین ایجاد خیار بوده ا صای ت شود؛ البته معیار ا پرداخت 

ها تعیین میزان خسارت بوده است آیا وجه التزام تعیین شده بدا اصل تعهدات یا  ه منظور آنچنین به فرض اینکتعهد و هم

  (457است؛ منتها در صورت تردید، اصل بر عدم خیار است )م « قصد مشترک طرفین»شود، همگی تابع با آن جمع می

ساا مواد اولیه ی  شرکت تولیدی را با شرایط معین، ا  خارج وارد و تأمین کند با این     5اگر شرکتی متعهد شود برای مدت    -

شرررک که در صررورت عدم تخصرریص ار  دولتی به این نوع ا  کاالها در آینده، قرارداد منفسررخ شررود، چنین شرررک و عقدی  

 معاّق عایه عرفاً موجب غرر نیست. ای تحققصحیح است  یرا عدم قید مدت بر

 429ماده 
شتراک همه موارد مندرج در ماده  . 3 ستنباک می  429ا  وجه ا صورتی می     چنین ا صاحب خیار عیب در  تواند بیع را شود که 

سخ کند که مبیع به همان حا  شد یا به       ف شد؛ بنابراین اگر خریدار مبیع را اجاره داده با شنده با سترداد به فرو لت اولیه قابل ا

ستناد            ست، خریدار به ا شود که مبیع معیوو بوده ا سپس کشف  شد و  شخص  اللی حق انتفاع یا ارتفاق ایجاد کرده با نفع 

 .تواند ارر بگیرد تواند بیع را فسخ کند و صرفاً میخیار عیب، نمی

تواند بیع را به اسررتناد خیار تدلیس فسررخ کند ولو اینکه یکی ا  اگر فروشررنده، عیب مبیع را مخفی کرده باشررد، خریدار می. 6

رخ داده باشد و مبیع به همان حالت اولیه قابل استرداد نباشد.  یرا مستند فسخ فروشنده در این  429وقایع مندرج در ماده 

 ض، تدلیس است، نه خیار عیب  فر

                                                           
شده و بین آن  »ق.ت:  225طبق م  4 شته  ست، اگر مبلغ با حروف و   اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نو شد، مبلغ کمتر مناط اعتبار ا ها اختالف با

شده و بین آن   شته  شد[     رقم هر دو نو شتر با ست ]ولو مبلغ به حروف بی شد مبلغ با حروف معتبر ا دم حروف بر عدد مبتنی بر اماره ؛ تق«ها اختالف با

شتر مبتنی بر     ست و تقدم مبلغ کمتر بر مبلغ بی صل عدم زیاده »ا صل        « ا ست و نوبت به ا صل، اماره مقدم ا ست در تعارض اماره با ا ست؛ بدیهی ا ا

 رسد. نمی
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 430ماده 
کننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی ا  حاد ه یا تصاد  نباشد،       ؛ همچنین عرضه .    4

ایگزین و در صررورت عدم  بیش ا  دو رو  کاری یا  مان اسررتاندارد تعمیرات تأیید شررده، به طوا انجامد خودرو مشررابهی ج 

 17امکان، خسرررارت دوران توقف خودرو )خواو خودرو( را به میزان رو انه پانزده ده هزارم قیمت خودرو پرداخت کند )م         

 .کنندگان خودرو(نامه حمایت ا  مصر آیین

 : 439ماده 
گاه نیست؛ بنابراین اوالً تاریخ تحقق  گیرد و تحقق آن، مستازم صدور رأی داد  . اعماا حق فسخ با اراده صاحب خیار صورت می   6

فسررخ،  مان اعماا خیار ا  سرروی صرراحب خیار اسررت، نه تاریخ صرردور حکم دادگاه  یرا رأی دادگاه جنبه اعالمی دارد، نه  

تأسرریسرری؛  انیاً در صررورت وقوع اختال  بین طرفین، مدعی باید ابتدا حق خیار خود را اعماا نموده و سررپس ا  دادگاه،    

فسررخ صررورت گرفته را بنماید، نه فسررخ قرارداد را؛  یرا دادگاه صرررفاً وجود حق خیار و اجرای آن به نحو « أییدت»تقاضررای 

 کند و صالحیتی برای فسخ قرارداد ندارد.صحیح را احرا  و اعالم می

س  . چنانچه فسخ بیع پس ا  تنظیم سند رسمی ما  به نام خریدار صورت گیرد، در فرضی که مستند فسخ، خیا         7 ت، ر شرک ا

اید؛  نمی که معاماه را فسخ نموده آن را تصدیق نموده و به اداره  بت ارساا میا  أخذ امضای کسپس سردفتر اسناد رسمی، 

باشد؛ پس ا    که مستند فسخ سایر خیارات    در صورتی اما هم جاری است؛   تمایکی همین حکم در خصوص رجوع ا  وصیت  

شد و نیا ی          صاحب خیار، همین ترتیبات اجرا خواهد  سوی  صورت گرفته ا   سخ  صدور حکم دادگاه مبنی بر تأیید تحقق ف

صوص رجوع ا  هبه نیز          به طرح دعوی  ست؛ حکم اخیر در خ شنده عایه خریدار نی سوی فرو سمی ا   سند ر الزام به تنظیم 

  مجری است.

   . پس ا  تحقق فسخ، خریدار باید مبیع را در اولین فرصت ممکن به فروشنده مسترد کند.5-

 

 :445ماده 
صادفی، آن را فاقد هرگونه        .    ؛ 5 صا  و رنگ کردن خودروی ت شاند )ملاًل با  شنده عمداً عیب مبیع را بپو بنابراین چنانچه فرو

صاد  معرفی نماید( خرید    ستناد خیار عیب، مطالبه ارر     ار میسابقه ت سخ کند یا به ا ستناد خیار تدلیس بیع را ف تواند به ا

نماید؛ همچنین اگر ضمن عقد بیع کایه خیارات اسقاک شده باشد، اگرچه خریدار حق فسخ یا مطالبه ارر به استناد خیار        

، خیار «اسقاک کافه خیارات »دارد  یرا شرک  دهد ولی همچنان حق فسخ عقد به استناد خیار تدلیس را   عیب را ا  دست می 

 (448)ر.ک: ش    ماده کند تدلیس را ساقط نمی

 :450ماده 
سمت اخیر  1 ستنباک می  450ماده . ا  مفهوم ق سقاک    « بدون عام به وجود خیار»نتقاا شود که اگر ا چنین ا شد، داللتی بر ا با

ست و شخصی که ا  وجود حقی مطاع             شاک ا صد ان ست و نیا مند ق سقاک، عمای حقوقی ا ضمنی خیار ندارد؛ به ویژه اینکه ا

سقاک آن را قصد کند؛ بنابراین اگر فروشنده خودرو تصادفی را با عام به وجود سابقه      نیست منطقاً نمی  د ، فاقد  تصا  تواند ا

شود، خیار تدلیس خریدار       شد و بعداً ا  حقیقت امر مطاع  صاد  معرفی نماید و خریدار خودرو اخیر را به  الث بفرو سابقه ت

 اوا به قوت خویش باقی است. 

شد به داللت قسمت   اگر در معاماه خیاری، خریداری که صاحب خیار است در مدت خیار، با عام به وجود خیار، مبیع را بفرو   .2

ست     450اخیر ماده  شرک ا سقط خیار  ست تا خال  آن قابل ا بات   450منتها ماده  ؛قانون مدنی، فرور، م فرض قانونی نی

شد؛              سقاک خیار با صاحب خیار در ا شف ا  اراده  ست که کا ست و تا جایی معتبر ا صرفًا فهم عرفی را مدون نموده ا شد و  نبا

صراحتاً یا بنا   صاحب خیار ا  فرور      بنابراین اگر  صد  شود که ق ضاع و احواا ا بات  ست، خیار به     ،به او سقاک خیار نبوده ا ا
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ست؛ در کتاو   شد         الطالبمنیۀقوت خویش باقی ا ضمنی خیار دارد که اوالً مالکانه با سقاک  صرفی داللت بر ا ست که، ت آمده ا

؛ بنابراین لزوماً  (121، ص 5؛ کاتوزیان، ق.ع.ق جلد 164، ص 2، ج الطالبمنیۀ) انیاً بر امتحان و اختیار نباشررد  اللاً با عام به خیار باشررد 

فرور مبیع ا  سرروی خریدار مسررقط خیار وی نیسررت مگر در خیار عیب یا تفایس که در دو خیار اخیر، ال مه اعماا خیار 

   کند.( را ساقط می380( و تفایس )ماده 429وجود مبیع است و صر  فرور، خیار عیب )ماده 

 458ده ما
نامه قانون ثبت آیین 30قانون ثبت نبوده و مانع انتقال مالکیت به متصالح نیست )ماده  33صلح محاباتی خیاری مشمول ماده .    3پاورقی    

 همین کتاب( 41ماده  2امالک()ر.ک: ش 

 462ماده 
 است. حکم ماده اختصاص به خیار شرک ندارد و در سایر خیارات )به جز خیار مجاس( جاری. 1

 

 468ماده 
ستأجر مدت اجاره را        عقد اجاره اگر. 4 ساا و م شود و مال  اظهار دارد که مدت اجاره یک صوص ما  مزروعی منعقد  ای در خ

ساا اظهار کند و هیچ    ستأجر را        سه  ست و م ساا دان شند باید مدت اجاره را یک شته با ی  دلیای برای ا بات اظهار خود ندا

ش ا  یکسرراا اسررت مگر اینکه عر  مسررامی در منطقه حاکم باشررد که  مدعی تاقی نمود  یرا اصررل بر عدم انتقاا منافع بی

 مطابق آن، اجاره امالک مزروعی سه ساا باشد  

 468ماده 
ستگاه 4 شوری بخواهند امالک خود را اجاره دهند، حداکلر مدت     . چنانچه د ضوع ماده قانون مدیریت خدمات ک های اجرایی مو

ستأجر با رعایت آیین         مجا ضای مدت اخیر، واگذاری مجدد ما  به م ست؛ البته پس ا  انق ساا ا سه  نامه مربوطه،   اجاره، 

ستأجر اخیر می     ست؛ بنابراین م شکاا ا شرکت نماید )ماده  بدون ا نامه اجرایی آیین 5تواند مجدداً در مزایده مربوک به اجاره 

 (.2/12/1395تنظیم بخشی ا  مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون  5ماده 

 472ماده 
گانه اشیاک، انسان و حیوان صحیح است     .    ؛ همچنین اجاره به نحو کای اختصاص به اجاره امواا نداشته و در کایه اقسام سه    2

 (510و  482)مواد 

 474ماده 
ستنباک می  474. ا  ماده 9 ستأجر اهمیتی در انعقاد عقد ندارد؛ به همین        چنین ا صیت م شخ صوالً   شود که ا  نظر قانونگذار، ا

توان نتیجه گرفت که اشتباه در شخصیت مستأجر نیز     تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ بنابراین می دلیل وی می

ست   شد     (201)م موجب بطالن عقد اجاره نی شده با )که با وجود این چنانچه در اجاره نامه یا عر  محل خال  این امر، مقرر 

صیت مستأجر ممکن است حسب مورد موجب بطالن یا دست کم ایجاد حق فسخ برای        اشتباه در شخ   غالباً هم اینگونه است( 

 موجر گردد 

یا قانون مدنی باشد و حق اجاره دادن مجدد ا  مستأجر ساب نشده باشد   1376. اگر قرارداد اجاره تابع قانون موجر و مستأجر  9

مسررتأجره را به  الث اجاره دهد و تسررایم عین مسررتأجره به  الث، نیا ی به أخذ اجا ه ا  موجر اوا  تواند عینمسررتأجر می

 نیز هست  )تسلیم عین مستأجره به ثالث(اذن در لوا م آن  )انعقاد اجاره مجدد(ندارد  یرا اذن در شیک 

 475ماده 
سپس در نت     6 شود  شاعی ا  ما  اجاره داده  صه یکی ا  مالکین قرار گیرد، پس ا  افرا ،  . اگر بخش م یجه افرا ، آن بخش در ح

 االجاره باید به او پرداخت شود مگر خال  آن توافق شده باشد  آید و تمام مااتنها او موجر به شمار می
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 478ماده 
 عین مستأجرهق.م( اما حدوث عیب در  387دهد )م پس ا  تسایم آن به خریدار حق فسخ نمی بیعمدر صورت حدوث عیب در 

سخ می      ستأجر حق ف سایم آن به م سایم عین         پس ا  ت صر  ت ضی در عقد اجاره راه دارد امّا  ضمان معاو دهد  یرا اگرچه 

ضوع اجاره انتقاا منفع      ست  یرا برخال  بیع مو ضمان نی ستأجره موجب انتقاا  سایم منافع    م ست، نه عین؛ بنابراین با ت ت ا

 گردد.  افتد، ضمان معاوضی به مستأجر منتقل میکه ی  امر تدریجی بوده و در گذر  مان اتفاق می

 488ماده 
صب باید اجرت 6 ست و موجر ا  این جهت        . غا ستأجر بدهد که مال  منفعت ا شده را به م صب  صب    حقیالملل ما  غ بر غا

 ندارد.  

(. در مجموع به نظر 528اسررتفاده کرده اسررت )ر.ک: ماده « غاصررب»قانونگذار ا  واژه « مزاحم»مزارعه به جای واژه  . در عقد7

سد مواد  می شخص  اللی مزاحم یا مانع انتفاع می    528و  488ر ضی که  صب بر وی      در فر ست خواه عنوان غا شود مجری ا

 ق.م(. 309دق کند یا خیر )م ص

 

 .    پاورقی     6
  1376قانون روابط موجر و مستتتاجر ستتال  4به استتتناد ماده  از تخلیه و موکول کردن آن به استتترداد قرا الحستتنه امتناع مستتتأجر اگرچه -1

ست و نتیجتاً موجر نمی      شده ا شروع بوده و تخلفی مرتکب ن ستأجر از تخلیه را مطالبه کند،    م سارت مندرج در قرارداد بابت تخلف م تواند خ
ضامن اجرت           شد،  ستفاده نموده با ستأجره ا ستأجر از عین م صورتی که م ست )م  لیکن در  ستأجر نیز می  337المثل ا ند تواق.م(؛ در مقابل م

سارت تأخیر تأدیه مبلغ قرا  شاخص بانک مرکزی از موجر مطالبه و با      خ سکوت، مطابق  سنه را به میزان مندرج در قرارداد و در فرا  الح
 . المثل اخیر تا حد برابری تهاتر کنداجرت

 :494ماده 
  دداری کند و سپس مستأجر، بدون  رغم مطالبه مال ، مستأجر ا  تحویل عین مستأجره خو  . اگر در پایان مدت اجاره باغ، عای4

ضال   سطه فا ستفاده نماید و درختان باغ خش       اطالع ا  نهری که به وا ست جهت آبیاری باغ ا شده ا و کارخانه مجاور آلوده 

صبانه بودن   شود، مال  باغ می  سطه غا ستأجر به وی مراجعه کند   ید  تواند به وا سمت اخیر ماده   م ستنداً به ق و یا ا   ق.م( 631)م

ولی مسررتولیت نهایی به عهده مال  کارخانه اسررت  یرا وی سرربب ق.م(  331)م تسرربیب، به مال  کارخانه مراجعه نماید  باو

شررود و مسررتأجر به واسررطه اینکه ا  آلوده بودن آو مطاع نبوده و حصرروا عام به این امر هم برای وی   اقوی محسرروو می

ست      سیاه ا ست در حکم و سمت اخیر ماده متعار  نبوده ا ستأجر  ق.م.ا( 526قانون مدنی و ماده  332 )ق ؛ بنابراین اگر مال  باغ به م

 5(369و  368)شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، صص تواند به مال  کارخانه رجوع نماید مراجعه کند، مستأجر هم می

 

مگر اینکه توافق دیگری صورت  توان تقاضا کرد  الحسنه، حق دینی است که تنها آن را ا  مدیون )موجر( می  حق استرداد قرض -

بر ، حق عینی است که در برا الحسنه استرداد مبا  قرض أجر مبنی بر موکوا کردن تخایه به گرفته باشد اما حق حبس مست  

رغم فقدان الزام قانونی برای خریدار، وی  بنابراین ممکن اسررت عای قابل اسررتناد اسررت؛( ا  جماه خریدار جدید ما ) همه 

نده(  یه بدهکار )فروشمجبور شود برای تحویل گرفتن مبیع، بدهی فروشنده خویش )موجر( را به مستأجر بپردا د و سپس عا

 (267م -طرح دعوی مطالبه وجه نماید )ر

 495ماده 

                                                           
در مثال مطروحه، اگر عمل آبیاری توسط کارگران مستأجر صورت گرفته باشد، مسئولیتی متوجه کارگران نیست زیرا به لحاظ مأمور بودن  به اعتقاد برخی -5

 ها نیست.ت منتسب به آنها از منع مالک و وضعیت حقوقی مستأجر، خسارایشان و عدم اطالع آن
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. ماده فوق جنبه تکمیای داشته و توافق خال  آن معتبر است؛ بدیهی است منظور ا  توافق، توافق میان ضامن و موجر است و       1

  توافق میان موجر و مستأجر به ضرر  الث )ضامن( نافذ نیست.

 496ماده 
 ریت؛ به ویژه اینکه تخاف طرفین عقد ا  تعهدات اصای نظ چندان روشن نیس   496. مبنای استلنای مقرر در قسمت اخیر ماده   3

ستأجر، به موجر  اعدم پرداخت ما سوی م سخ نمی  االجاره ا   ساک        حق ف ستأجر بابت اق شد که م شده با شرک  دهد ولی اگر 

  شررود؛ به عبارتفقره چ  به موجر تحویل دهد ولی ا  این شرررک تخاف کند، برای موجر حق فسررخ  ابت می 12آتی اجاره 

 . دیگر ضمانت اجرای تعهدات فرعی ا  تعهدات اصای قویتر در نظر گرفته شده است که محل تأمل و اصالح است

 :497ماده 
سخ می   6 شخاص )قرارداد کار(، قرارداد با فوت کارگر منف صوالً   21شود )بند الف ماده  . در اجاره ا قانون کار( ولی فوت کارفرما ا

 قانون کار( 12تأ یری در انحالا قرارداد ندارد )ماده 

 498ماده 
اده، خیار شرک معاّق است و انتهای مهات اعماا آن در صورت عدم تعیین، تا پایان عقد اجاره    خیار مندرج در قسمت اخیر م . 3

 است.

 499ماده 
، در خصوص ضمانت اجرایی فرضی که متولی، مالحظه صرفه وقف را ننموده و آن را اجاره داده است ساکت است؛        499. ماده 4

االجاره یا سایر شرایط رعایت ننماید،  فه را ا  حیث مدت یا مقدار ماابه اعتقاد برخی، در صورتیکه متولی صرفه و صالح موقو

 (.246(، ر 13و کاتو یان ) 67، ص 2اعتبار است )امامی، ج عقد اجاره فضولی و بی

 منظور ا  اجاره در فرض اخیر در عر  معامالتی، واگذاری حق انتفاع است.    3

.   

 505ماده 
اسرت و    قانون امور حسربی مبنی بر حاا شردن دیون موجل متوفی را، تخصریص  ده    231، ماده 505رسرد ماده  به نظر می. 1

 شود .استلناک محسوو می

. حکم ماده ناظر به اقساک منافع آینده است، نه اقساطی که هنو  موعد آن فرا نرسیده است؛ توضیح آنکه اگر در قرارداد اجاره       2

ماه ا  مدت اجاره گذشررته باشررد و   4االجاره را در پایان مدت اجاره پرداخت کند و د که مسررتأجر تمام مااقید شررده باشرر

ستأجر فوت کند اجاره بهای   صرفًا              4م ست و  صوا ا شده و ا  ترکه قابل و ست حاا  شده ا ستأجر ا  اجاره منتفع  ماه که م

(؛  294(، ر 13گردد )کاتو یان )و  ایجاد نشررده اسررت حاا نمی  مانده ا  عقد اجاره که منافع آن هنماه باقی 8اجاره بهای 

  نیز مویِّد چنین تفسیر محدودی ا  آن است. 505استلنایی بودن ماده 

 

برای وی الزامی نیسرررت؛ به ویژه در موردی که   کارکنان   تابع قانون کار نبوده و رد کردن بیمه      تجاری،  . مدیرعامل شررررکت    -

بعیت کارفرمایی و کارگری در رابطه شرکت و مدیرعامل چندان متصور   مدیرعامل خود سهامدار عمده شرکت است، رابطه ت   

  نیست.
 


