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 مقدمه
حقوق تعهدات است. حقوق تعهدات به دلیل اینکه دربردارنده دکتری نفت و گاز از سرفصل های دروس تخصصی در شاخه  یکی

و بایستی داوطلبان این شاخه نیز از  اهمیت فراوانی داشتهقواعد عمومی قراردادها و تعهدات است؛ یادگیری آن در این رشته 

  ن درس آگاهی داشته باشند.قواعد و مقررات مربوط به ای

همانطور که می دانیم دروس تخصصی شاخه نفت و گاز شامل حقوق تعهدات، حقوق قراردادهای نفت و گاز و حقوق تجارت بین 

دروس عمومی شاخه نفت و گاز هم شامل زبان عمومی و  برخوردار می باشد. 4هر کدام از این دروس از ضریب الملل بوده که 

  است.  1می باشد که ضریب آن  استعداد تحصیلی

که شاخه نفت و گاز به دلیل اینکه نسبت تعداد پذیرش در برابر داوطلبان شرکت کننده  بسیار کم می باشد؛ خیلی ها معتقدند 

در  نکهیاز ا ریدارد؛ به غ یفراوان تیشاخه اهم نیدر ا یاضافه بر آن تسلط در زبان عموم»پر ریسک ترین شاخه دکتری است.

آن  تیشاخه اهم نیا یدر رتبه داوطلب داشته با ورود به مقطع دکتر یاریبس ریتاث ینفت و گاز، زبان عموم یون دکترآزم

اما با توجه به اینکه این کتاب در خصوص درس تعهدات است توضیح بیشتر در مورد این سرفصل به کتاب زبان  .ابدی یم شیافزا

 «عمومی سپرده می شود.

داوطلب در این  480حدود  97خه نفت و گاز کمترین شرکت کننده ها را داشته است. به طور نمونه سال در چند سال اخیر شا

داوطلب  800حدود  1396نفر( و یا در سال  20نفر از هر  1نفر داوطلب پذیرفته شدند.)  20شاخه شرکت کرده بودند که نهایتا 

 نفر( 40پذیرفته نهایی شدند.)یک نفر از هر  نفر 20در نهایت شرکت کرده بودند که در نهایت نزدیک به 

ضمنا یک نکته ای که باعث شده است این شاخه کمترین داوطلب را داشته باشد این است که دانشگاه آزاد اسالمی تا کنون 

پیام نور نیز نتوانسته شاخه دکتری نفت و گاز را در هیچ یک از واحدهای خود دایر کند و اضافه بر آن دانشگاه های غیرانتفاعی و 

دو دوره شبانه و روزانه می شوند که به تا کنون این شاخه را دایر نکرده اند. بنابراین دانشگاه های مرتبط با این شاخه محدود به 

 اند. در شاخه نفت و گاز پذیرش داشتهدانشگاه هایی مانند تربیت مدرس، تهران، پردیس قم، شهید بهشتی  97در سال طور نمونه 

درس های حقوق نفت و گاز اکثریت داوطلبان آن به دلیل مطالعه حداقلی مسایل تعهدات در دوره کارشناسی ارشد خود در بین 

اطالعات نسبتا برابری دارند؛ بنابراین می توان گفت که داوطلبان سردفتری(  -قضاوت -و یا همزمان با کار خود)مانند وکالت

ا دلیل اهمیت تعهدات این برابری نیست بلکه سواالت متوسط و مهم تعهدات دکتری در بخش حقوق تعهدات برابر هستند؛ ام

است که فقط داوطلبانی که به موضوعات ریز و تخصصی تعهدات تسلط داشته باشند خواهند توانست درصد خوبی در دکتری زده 

تجارت بین الملل و حقوق قراردادها  و رتبه خوبی بیاورند. به عنوان نمونه اگر  داوطلب بتواند درس تعهدات را در کنار حقوق

 رتبه اول قرار خواهد گرفت. 50درصد بیاورد قطعا به مصاحبه دعوت خواهد شد و در ردیف 50زده و نمره کل باالی   50باالی 

یک نکته ای که الزم به ذکر بوده این است که کسب رتبه خوب در شاخه نفت و گاز آنقدرها هم که گفته می شود غیرممکن 

ت بلکه این هوشیاری و وقت شناس بودن داوطلب است که می تواند موفقیت او را به ارمغان آورده و جزو قبول شده های نیس

ماه مطالعه رتبه بسیار خوبی  3نهایی به شمار رود. برخی از داوطلبان این شاخه به دلیل داشتن مشخصه فوق توانسته اند حتی با 

 (30بیاورند)حتی زیر رتبه 

 100تا  80موضوعات فوق این کتاب اختصاصا به مبحث تعهدات می پردازد و تا کنون توانسته است در دو سال اخیر بین فارغ از 

درصد سواالت را پیش بینی کند. البته دلیل چاپ این کتاب در حقیقت این است که ابتدا این کتاب جزوه حقوق تعهدات بود اما 

یکی دیگر از دالیل اصلی چاپ این در قبولی داوطلبان نهایتا به صورت کتاب چاپ شد. به دلیل کسب موفقیت و تاثیر بسیار زیاد 

از  یکبه عنوان یباشد اضافه بر اینکه داقل در بخش منابع کامال فقیر میح ،دکتریشاخه های حوزه از کتاب این بود که این 
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در حقیقت نوآوری می باشد چرا که مخصوص  بنابراین چاپ این کتابشناخته می شود. نیز ی دست نخورده دکتر یحوزه ها

کار،  نیصرف انجام ا نیبنابرا ما شاهد یک کتاب جدید حداقل از نظر آزمونی هستیم. آزمون دکتری نفت و گاز چاپ شده است و

 یبایدر منبعاین شاخه  یدکتر انمشکالت داوطلب شدکتاب  این فیکه باعث تال دیگری مهم لیاست. از دال یدیجد دهیخود ا

نکته  نیا انیسطور در جر نیو حتما خوانندگان ا دکتری بود یو در سطح تخصص ینبود کتاب حرفه ا و حتی  یکتب آموزش

 ،یکارها صرف نکرده است. به هر رو نگونهیا یوقت برا یمتخصص سندهیاست: نو زیچ کی یکاست نیا یاصل لیهستند که دل

ست حال چه در بخش احقوق  یداوطلب دکتر کی! یرفع دغدغه ها قتیقدغدغه اش در ح نیمهمتر هیمجموعه انتشارات عدل

دکتری از داوطلبان  یاریبس یمشکل امروز اتفاقا که یدکترمصاحبه  در خصوص یحت ایو  قوانین و مقرراتمنابع و چه در بخش 

 شده است. 

ظرات و نگارشات و دکترین اساتید نکته آخر در این خصوص این است که در متن کتاب سعی شده است به هیچ وجه خارج از ن

مطلبی از منابع غیرالزم دیگر اضافه نشود. بنابراین ممکن است اساتید مختلفی در خصوص یک موضوع نظریات  و یا رفرنس طراح

مختلفی ارائه کرده باشند اما متن هر کتابی کامال در یک چهارچوب مشخص خالصه، شبیه سازی و در نهایت نکته برداری شده و 

صوال سعی شده بدون هیچ کم و کاستی نظر نویسنده آن کتاب مطمح نظر قرار گیرد هر چند با نظر نویسنده و استاد دیگری که ا

چرا که ما )نگاه آزمونی اولویت داشته است( اتفاقا  تئوری ها و نظریات وی از دل مطالب کتاب بیرون کشیده شده،  مخالف باشد؛ 

م و کاستی نظرات اساتید را مطرح کرده و از طرح اینچنینی هدف آزمونی داشته ایم. در در نگارش این کتاب بدون هیچ ک

حقیقت این موضوع به داوطلب کمک می کند با نظریات مختلف آشنا شده و استدالل خود را قوی تر کند ضمن اینکه سعی شده 

 ؛ از استناد کردن به آن صرفنظر شود.متونی که فایده آزمونی ندارد

مطالب فوق حال، به مهمترین مزیت این کتاب می رسیم: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و با ذکر 

چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس از قلم نیافتاده است. 

یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب را چندین بار مطالعه بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را 

کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال 

خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضا و 

 کنداست! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می

حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس  نیتر یکتاب عال نیا فیهر چند در تالالزم به ذکر است که  انیدر پا

در  یلغزش ایو  یاشتباه انایاگر اح نکهیبر ا یمبن میخواسته هم دار کی ردیقرار گ گازنفت و در مطالعه داوطلبان حقوق  یاصل

است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع  یتعالیبار زدیا هابدون نقص تن نکهیمطالب صورت گرفته)کما ا حیارائه صح

 کند. یتر و پخته تر م یما است که کتاب را غن. مسلما کمک شدیبرسان  ریز لیمیا ایتلگرام و  ید یآ قیاز طر سندگانینو

 و نود و هفت صدیو س کهزاری                                                                                                                               

 نفت و گازحقوق  یدکتر یتخصص دپارتمان
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شرایط عمومی ، مباحث مربوط به شودمیمطالعه  (و قوانین خاص مدنیحقوق  قواعد)نفت و گاز  حقوقی که در باحثیکی از م

و با چه شرایطی  بودهکه یک قرارداد یا معامله دارای چه شرایطی  شودمیبررسی تعهدات در مبحث  .است قراردادهامعامالت و 

  ؟گرددمیمنعقد 

 : مفهوم عقد و تفاوت آن با قرارداد چیست؟سؤال

 :شودمیو شامل موارد ذیل  ایجاد ماهیت حقوقی چند شخص در توافق اراده دو یا عقد عبارت است از مفهوم عقد:

 عینی بودن – انتزاعی مقابل در ماهیت اعتباری داشتن عقد 

 دارا بودن آثار حقوقی 

 اراده چند یا دو توافق به بودن منوط 

  :کند که عقد عبارت است از توافق دو اراده درقانون مدنی بیان می 497ماده  مفهوم عقد درقانون:

  قانون حدود در حق یا ازاله-نقل -تعدیل-ایجاد

رابطه این دو عموم و  ،تری است؛ به بیان دیگرتفاوت عقد و قرارداد در این است که قرارداد مفهوم عام و کلی نکته:

 .خصوص مطلق است

 مفهوم معامله:

قانون  807بنابراین عقد صدقه )ماده .عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد ،اعممعامله به معنی  -الف 

معامله  .باشندیمکبیره و صغیره جزء معامله به معنی اعم  جرائممعامله نیست، ولی غصب و عمل موجب ضمانت قهری؛ و  (مدنی

 .یار نزدیک به اصطالح معامالت مدنی در حقوق خارجی استبه این معنی در فقه بس

  .است ایقاعاتو  ()مالی وغیرمالی مانند نکاح عقودمعامله به معنی خاص شامل  -ب

  .شودنمیاست و شامل عقد نکاح  عقود مالی معوضمعامله به معنی اخص شامل  -ج

 :شودمیبه موارد ذیل تقسیم  (معامله در اصطالح)حقوق

 (قانون ثبت 47و46ماده ).معنی عقود معین و غیرمعین است به -الف

دشوار (کندمیحمل معامله به این معنی در غیرقانون مدنی)که از اصطالحات فقهی پیروی  به معنی عقود وایقاعات: -ب

ارت در مفهوم وسیع معامله در قانون تج .است و در خصوص هر دو مورد باید قرائن و اوضاع واحوال و اصول کلی را درنظر گرفت

این تفاوت که قرارداد  قرارداد هم معنی عقد است با مفهوم قرارداد: .به کار رفته است که مطابق با مفهوم معامالت مدنی است

ماهیت حقوقی پدید آمده توسط دو یا چند اراده به انجام یاترک  مفهوم تعهد: .شوداز عقود مالی وغیر مالی استعمال می اعم

 :سه رکن داردتعهد بنابراین  ،یک کار است

 

 تعهد -ج   له متعهد -ب         متعهد -الف                
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عمل حقوقی که در  .و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است آیدمیاراده اشخاص بوجود  ااعمال حقوقی، وقایعی است که ب 

 .نامندمی« ایقاع» کندمییک اراده تحقق پیدا و عملی را که با « عقد» آیدمینتیجه توافق دو اراده بوجود 

 دست .است اراده چند یا دو توافق به نیاز دلخواه اثر ایجاد و آن انعقاد برای که است حقوقی عمل الف ـ عقد یا قرارداد:

 است عقد نوعی که روشف و خرید مانند .آیدمی بدست معهود اثر انشاء، دو این برخورد از و کندمی انشاء را عقد مفاد اراده دو کم

نیز به نوبه خود  حسینبفروشد، باید تملک مزرعه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند و  حسینی بخواهد خانه خود را به عل اگر زیرا

بلکه وجود دو اراده ضروری است  پس برای تحقق عقد، نه تنها .بایستی مبادله ثمن و مزرعه را اراده کند تا عقد بیع واقع شود

 :ن دو شرط نیز الزم استای

 مثالً اگر یکی از دو طرف  .یعنی اثری را بوجود آورند جنبه انشایی داشته باشد،باید  کنندمیکه با هم توافق  هاییاراده

زیرا طرفین در  .عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصـدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست

 (قانون مدنی 191ماده )نه در انشاء آن اندکردهاشتراک نظر پیدا « ه حق اخبار ب» 

  پس، اگر یک اراده بتواند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد  .اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد

، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده برای مثال، در وصیت عهدی .شمرد، هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد

)ماده .در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازدتواند میلیکن وصی نیز  .شودمیموصی انجام 

حال، اگر وصی سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند،  (م.ق834

و رد  (و در زمره ایقاعات است)زیرا، اعطای نیابت وصی به قبول او نیاز ندارد  .عا کرد که وصایت عقد استاد تواننمی

  .شودمیوصی مانع از نفوذ وصایت 

برای مثال، ابراء با اراده طلبکار انجام  .فق با اراده دیگر نداردتوا به نیاز و است کامل اراده یک با حقوقی اثر انشاء ب ـ ایقاع:

و فسخ قرارداد تنها با کسی است که به حکم قانون یا قرارداد  (م.ق 289ماده )و سقوط حق به رضای بدهکار احتیاج ندارد شودمی

 .شودمیو اخذ به شفعه نیز تنها به اراده شفیع واقع  (م.به بعد ق 396چنین اختیاری دارد)مواد 

 انعقاد قرارداد عمومی شرایط

 برای ثبت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: .مدنی شرایطی برای انعقاد قرارداد منظور شده است قانون 190با توجه به ماده 

 قصد و رضای طرفین  

 اهلیت طرفین  

 موضوع معین  

 مشروعیت جهت معامله  

 قصد و رضای طرفین 

 در انشاء .(مدنی نونقا 191 ماده).به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد دارد به قصد انشاء شودمیعقد محقق 

و شوق درونی، فلذا  هاآننه اخبار از آن یا بیان  باشد ایجاد اثر حقوقیموضوع اراده باید که  دهدمیاخبار است و نشان  برابر

همچنین اگر دو طرف بمنظور فرار از مالیات یا  .باطل استقرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند 

 .تابع قصد واقعی است شودمییگر، ماهیت عقد را پنهان دارند، آنچه واقع د هایانگیزه

  



 تعهدات)دکتری( وقحق                                                                                                                                                    

 

12 

 آیا برای تحقق یک عقد تنها اعالن اراده کافی است؟

مانند ضرورت مگر اینکه الزمه تراضی باشد، ضرورتی نداردبرای تحقق عقد بیان و اعالن اراده کافی است و ابالغ آن به طرف 

 به قصد و رضا توجه گردیده است ابعاد مختلف پرداخته شده و درقانون مدنی به موضوع اهلیت  در ابالغ ایجاب به طرف قبول

  .در قانون مدنی مقوله فسخ وجود دارد .ساری است جاری و آن قصد و رضا هم در انعقاد قرارداد و هم در خاتمه (ایجاب و قبول)

 قصد و رضا *

 لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد اول:

 .آن را به دنبال دارد عدم نفوذگردد در حالی که فقدان رضا قرارداد می بطالن مطلققدان قصد موجب عدم تشکیل قرارداد و ف

این دو شرط  .از لزوم قصد و رضا به عنوان اولین شرایط الزم برای صحت قراردادها سخن گفته است .م.ق 190قانونگذار در ماده 

مبنای لزوم اراده برای صحت قرارداد نیز بسیار روشن است و بازگشت به  .رای تحقق عقد استب «اراده»تعبیر دیگری از لزوم 

م اینکه قانونگذار در تدوین این قسمت زعالبته به  .ها تشکیل یافته استچرا که قرارداد از توافق اراده .ماهیت ارادی قرارداد دارد

لی در مقام تطبیق با فقه امامیه به تبع اندیشمندان فقهی به تقکیک اراده از قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه بهره برده است و

تفکیک مزبور نیز به این جهت است که اهمیت قصد و رضا یکسان نیست و به همین دلیل  .به دو عنصر قصد و رضا پرداخته است

 .قصد انشاء است دیآیبه شمار م آنچه سازنده قراردادتوضیح اینکه  .ضمانت اجراهای آن دو نیز با یکدیگر متفاوت است

العقود تابعة ) .قواعد پذیرفته شده فقهی قاعده تبعیت عقد از قصد به شمار آمده است نیبه همین جهت یکی از معتبرتر

عدم تشکیل یا و در مواردی که آنچه واقع شده در راستای قصد نباشد و طرف قرارداد آن را قصد ننموده باشد باید از  (للقصود

قانون مدنی نیز  191این مسأله از مواد قانون مدنی از جمله ماده  .()ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع .سخن گفت ن قراردادبطال

شرط شود به قصد انشاء بهعقد محقق می»قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است:  191ماده  .به خوبی قابل استنباط است

 بطالن مطلقبا توجه به همین مراتب، فقدان قصد موجب عدم تشکیل قرارداد و « .صد کندمقرون بودن به چیزی که داللت بر ق

 .آن را به دنبال دارد عدم نفوذگردد در حالی که فقدان رضا قرارداد می

   موجب بطالن مطلق قرارداد قصد:             

 تاثیر فقدان

 موجب عدم نفوذ قرارداد رضا:               

 در مورد شروط ضمن عقد الزمشرط مزبور مسلماً  رسدیمبنایی که برای لزوم قصد در قراردادها بیان شد به نظر مبا توجه به 

به همین جهت همانگونه که برخی از  .انشائی است به توافق اراده منوط زیرا شروط نیز ماهیت ارادی داشته و تحقق آن .است

 به شرط اینکه توضیح .کندمی تبعیت حقوقی اعتبار ادامه و انشاء مرحله در عقد از شرط انداندیشمندان حقوقی بیان داشته

به دیگر  .گرددقد و به تبعیت از آن تشکیل میع همراه که هرچند آید،می وجود به طرفین انشایی اراده با اعتباری ماهیتی عنوان

  .است الزم نیز آن تحقق برای طرفین انشاء قصد بنابراین .سخن تمایزی در حرکت اراده میان عقد و شرط ضمن آن وجود ندارد
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 و شرط به لحاظ صحت و فساد  ماهیت حقوقی قرارداد 

همچنین عوضین آن تعهد بـه احـداث ملـک در  .قانون مدنی واقع شده است و الزام آور می باشد 10این قرارداد طبق ماده 

تعهد به نفـع شـخص ثالـث بـه معنـای خـاص ن قرارداد نیز شرط ضمن ای .می باشد ؛مقابل مبلغی که قابلیت تعیین دارد

پس این شرط یک نوع تعهد به ایجاب هبه به سود ثالث اسـت کـه بـا قبـول و  هبه عقدی است تملیکیچراکه  آن نیست

 .قـبض عـین موهوبه توسط ثالث شرط انجام می پذیرد

د ولی عقد در قصد طرف دیگر بدون شرط انشاء گردد اگر یکی از طرفین، عقد را همراه با شرط انشاء کن :سؤال

 ؟ابدییگردد یا اینکه فقط شرط تحقق نمآیا عقد و شرط با یکدیگر منتفی می

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و
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قانون مدنی در  1128زیرا در ماده  .در هر حال در نظام حقوقی موضوعه ایران شروط تبانی مورد پذیرش است نکته:

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی »به موجب این ماده،  .رد شرط صفت در قرارداد نکاح بر این امر تصریح نموده استمو

خواهد بود، خواه وصف  حق فسخشرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل 

قانون مدنی، اشکالی در اینکه  1113همچنین بر اساس ماده  .«واقع شده باشدا بر آن نمذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبای

یبدیهی است با توجه به پذیرش شرط تبانی در باب نکاح م .شرط نفقه در عقد منقطع به صورت بنایی تحقق یابد، وجود ندارد

زیرا قرارداد نکاح از این حیث خصوصیتی  .داد د پذیرش قرارمور نیز قراردادها سایر در خصوصیت الغاء باب از شروط مزبور را توان

 قیاس به قراردادها سایر مورد در و رفت فراتر نیز این از توانیم به عالوه .ندارد که شروط تبانی را اختصاص به آن دهیم

دادها آشکار ت به سایر قرارنسب آن اهمیت که نکاح قرارداد در قانونگدار که هنگامی زیرا .جست تمسک نکاح به نسبت اولویت

بایست مورد پذیرش قرار دهد به طریق اولی این قبیل شروط در سایر قراردادها میاست، شروط تبانی را مورد پذیرش قرار می

 (نظرمحقق داماد ،در تأیید) .گیرد

ه و عقد را شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کردمنظور از شرط بنایی چیست؟  

معامالت با توجه به ارزش آنها از لحاظ کمیت و کیفیت قبل از  .شودکنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمیواقع می بر اساس آن

شوند و در این خالل تعریف و تمجید از مورد معامله از یک مورد گفت و گو واقع می آنکه صورت عقد رسمی به خود بگیرند،

آورند و در معامالت مهم تر گیرد و بعد از طی این مراحل عقد را به وجود میفیف از طرف دیگر صورت میطرف و یا تنقیص و تخ

متعاملین پیش گردد که ماهیت شرط بنایی در این جا روشن می .نماینداقدام می (به کتابت آن )به صورت رسمی یا غیررسمی

کنند اگر چه عقد با توجه به آن توافق پدید ای بدان نمیاشاره ولی در متن عقد هیچ رسنداز ایجاب و قبول به توافق می

ها ساده و در حد معرفی کاالی مورد برخی از گفته .مذاکرات پیش از عقد همیشه از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند .آیدمی

از این جهت شرط بنایی  .جود داردیا تمجید از آن است، اما برخی از گفت و گوها در پی آن یک توافق و تعهد نانوشته و نظر و

عبارت از شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان 

 .تصریح نشود

 شروط ضمن عقد

این گونه شرط یا به  شرط ضمن عقد شرطی است که در خصوص عقدی خاص و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد و 

شرط صریح، تعهد تبعی است که در متن عقد بیان  .شودگردد و یا عقد مبتنی بر آن واقع میصورت صریح در ضمن عقد ذکر می

شرط ضمنی، تعهدی است که  .گردد و منظور از تصریح این است که جمله شرط به داللت مطابقی بر مفاد شرط داللت کندمی

شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و در متن عقد ذکر نمی

الزم  قرارداد که جائز توان در عقودرا می شرط ضمن عقد .احوال و سیره عرفی و سایر قراین، مفادش استنباط گردد

شرط تبانی یا بنایی عبارت  .تقسیم نمود عرفی شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی توان بهشرط ضمنی را می .االجراست

و عقد را بر اساس آن واقع کنند ولی در متن عقد بدان تصریح  است از شرطی که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده

طرفین در  جایگاه شرط بنایی و تفکیک آن از شرط ضمنی عرفی امر الزمی است زیرا در شرط بنایی، شرط معهود بین .نگردد

شرط بنایی  .یک عقد خاصی است اما شرط ضمنی عرفی در همه معامالت متعارف است اگر چه معهود بین طرفین هم نباشد

نه تنها اموری که در متن عقد به آن  .برای ارزش گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهار نظر ساده است

شوئد و بین متعاملین توافق و تبانی وجود دارد، الزم الوفاء شروطی که عقد بر مبنای آن واقع میتصریح شده لزوم وفا دارد بلکه 

برای تفسیر عقد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را در مورد توجه قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته، اکتفا کرد زیرا  .هستند

شرط بنایی اگر چه در مقام اثبات  .ود را هنگام انعقاد عقد بیاورندتوانند همه نیت و مقصود خمتعاقدین به صورت معمول نمی
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شود که یابد و از همین جهت گفته مینیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت آمده و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می

 .گرددشامل شرط تبانی نیز می« طهمالمومنون عند شرو»عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است و اطالق دلیل وفای به شرط 

 .الزم االجراستشرط ضمن عقد جائز  :1390دکتری سراسری سال  سؤال
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 ایجاب و قبول

اب و قبول منعقد بنابراین هر قراردادی با ایج .شودمیقرارداد است ایجاب و قبول نامیده  طرفین ارادهقصد و چیزی که نشانگر 

 ارادهضروری است که طرفین آن قرارداد، قصد و  قرارداد به صورت رسمی و قانونی تحقق یابد الزم و کبرای اینکه ی شود،می

و از جانب دیگر چون صرف اراده درونی کافی نیست بلکه عالوه براین الزم است این قصد و اراده  .ایجاد قرارداد را داشته باشند

که برای انعقاد قرارداد اعالم و ابراز شده است را  ایارادهقصد و  ؛معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد بیان شود تا

باطنی قرار دارد که همان اراده و قصد درونی و حقیقی شخص برای انجام معامله است البته هیچ  اراده، آنظاهری و دربرابر  اراده

حقق قرارداد کافی نیست چنانکه شخصی مکره و مجبور به اعالم ایجاب و یا قبول باشد و یا کسی ی در تییک از دو اراده به تنها

عین  مدعی اراده باطنی گردد بدون اینکه آنرا به نحوی ابراز نماید مسلّما چنین چیزی پذیرفته نیست مگر اینکه ثابت شود که در

  .مطرح باشد لبته شروط دیگری ممکن است برای تحقق یک معاملههم داشته است ا اراده دیگر را ،داشتن هریک از این اراده

 الف: اعالم ایجاب و قبول

 به و یابد تحقق تا عقد آن است که ایجاب و قبول باید به نحوی از انحاء اعالم شود شودمیطرح  ائلی که در این زمینهمسیکی از 

 آیدمیین شرط از واضحات است و شروط دیگر از این شرط بوجود ا رسدمیبنظر  .ن مترتب شودبر آ آثار و انتقال و نقل آن تبع

دراین  (عالمه حلّی)ره .کأنه این امر مفروغ عنه است آیدمیو با رجوع به کتب فقهی از بیان بسیار از فقهاء این شرط بدست 

ت باطنی شخص یت بر رضالالبرای اینکه عقد صدق کند باید به سبب ایجاب و قبول ابراز شود یعنی صیغه که د گویدمیباره 

فهمید که این  تواندیگر میاز این بیان و بیانات فقهای دیگر که عربی بودن و نیز ماضی بودن وشروط  .نماید به کار برده شود

 .دهنده قصد انشائی باشد نشانتواند نمیشرط ضروری است و سکوت در معامالت به هیچ عنوان 

 قبول تلقی نمود؟ توانمیمقام پاسخ سکوت اختیار کند، آیا آن سکوت را با اعالم ایجاب هرگاه طرف دیگر در 

، این است که سکوت باشدنمیحقیقی بر فرض وجود، کافی برای حصول عقد  ارادهدر قبول مانند ایجاب قصد باید اعالم شود و 

در مقابل متعهد بدهد سکوت اختیار گونه پاسخی کاشف از قصد گردد، عالوه بر آنکه هرگاه طرف تعهد نخواهد هیچتواند نمی

 .که حاکی از قصد او باشد نمایدمیو یا اشاراتی  گویدمیو اال چنانچه بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند الفاظی  کندمی

را وقتی موجب قانون مدنی قصد انشاء « 191» مادهانشائی شود و  ارادهجانشین اعالم قصد و تواند نمیبنابراین عدم اعالم قصد 

 .سکوت بال اثر است کهکه مقرون بچیزی باشد که داللت بر قصد کند، این است  داندمیتحقق عقد 

کلمات و بنابراین ایجاب و قبول ممکن است به موجب  .باشد الفاظ، اشاره، عمل و نوشتهایجاب و قبول ممکن است به موجب 

قانونگذار اسالمی نیز مطابق  .ز طرفین بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدمبرای انعقاد عقد بیع یکی ا کهاینباشد مثل  الفاظ

بردن الفاظ ممکن نباشد، قرارداد با اشاره  کاربهصورتی که برای هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد،  در: »گویدمیفتوی فقهاء 

البته  .شخص بر انعقاد معامله بوده و شکی در آن نباشد رادها دهندهنشانباشد که  ایگونهبهالبته اشاره باید  «گرددمینیز منعقد 

انشاء معامله ممکن است به وسیله ».ایجاب و قبول باشد دهندهنشانممکن است طرفین برای اعالم اراده عملی انجام دهند که 

 این آخر فراز«ه باشدمثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در موارد که قانون استثناء کرد عملی که مبیّن قصد و رضا باشد

 قانون و شرع حکم به نکاح مثل عقود برخی بلکه کرد منعقد اعمال واسطه به تواننمی را عقود همه که دارد اشاره امر این به مادّه

 .است شده شرط آن خاص شکل به قبول و ایجاب مند نیاز
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 در تحقق یک عقد آیا ایجاب بر قبول باید تقدم داشته باشد، چرا؟

 دم ایجاب برقبولب: تق

در مبسوط  انصاری از جمله شیخ .بودن تقدم ایجاب برقبول تصریح شده است طاین شرط در بیان اکثر فقهاء آمده است و بر شر

باشد اما در مورد بیع اقرب در نزد من اگر قبول قبل از  قبول مقدم بر نکاحپذیرفت که  توانمیدرمورد عقد نکاح  گوید؛می

بنابراین در نظر ایشان  .مگر اینکه مشتری بعد از ایجاب قبولش را اعالم نماید .صحیح نیستچنین معامله ایجاب انجام شود 

که خود  یموارد در گویدمیدرمورد مقدم بودن ایجاب بر قبول قائل به تفصیل شده  (امام خمینی)ره .تقدم ایجاب شرط است

رمثل الفاظ قبول کردم و راضی شدم جایز نیست که قبول را با این اما د .جایز است ،قبول با لفظ مثل اشتریت وابتعت باشد

 .الفاظ بگوید و آن را مقدم بر ایجاب نماید

قانون مدنی به باور برخی از  183صراحت ندارد اما درماده  -تقدیم ایجاب بر قبول  -اگر چه در قانون مدنی ایران این شرط 

برای انعقاد عقد ایجاب باید مقدم بر قبول  شودمیمعلوم  (باشد هاآنمورد قبول حقوقدانان از عبارت )تعهد بر امری نمایند و 

در خصوص شرط بودن ایجاب برقبول اینگونه استدالل نموده که چون در عقد یکی از متعاملین بر  امامیحسن دکتر  .باشد

تعهد و تملیک را قبول نمود مگر آنکه  توانینمو  .نمایدمیو دیگری آن را قبول  کندمیو یا مالی تملیک  نمایدمیامری تعهد 

مزبور طوری نیست که هرگاه بر خالف آن عمل  مادهبیان  .واقع شده باشد، و آن تعهد و تملیک ایجاب است قبالًتعهد یا تملیکی 

چنانکه ، باشدمیهرگاه قبول بر ایجاب مقدم شود نیز معامله صحیح بر آن بود که  توانمیشود عقد محقق نگردد، لذا 

قلم خودنویست را بمن  هبهخریدار بگوید بفالن مبلغ فروشت را قبول دارم و مالک بگوید فروختم، و یا پسری بپدر خود بگوید 

در مقام بیان عقود متداوله است که همیشه ایجاب مقدم بر قبول  مدنیقانون « 183» ماده .قبول دارم، و پدر بگوید هبه کردم

محقق  قبالًبیان آنکه قبول همیشه راجع بامری است که ه الن عقدی که قبول مقدم بر ایجاب است، بو استدالل بر بط باشدمی

زیرا قبول و موافقت با امری که  .شده باشد و چون قبل از قبول، امری موجود نبوده است، قبول بال اثر خواهد بود، تمام نیست

و با منطق و عمل عرف و اجتماع نیز سازگار است بنابراین موردی  شدبامیو در صورت تصریح بآن امر ممکن  شودمیبعداً پیدا 

 .پس در مواردی اگر برخالف این قاعده عمل شود اثر عقد را دارا خواهد بود .ماندبرای دعوی بطالن باقی نمی

 منظور از توالی ایجاب و قبول چیست؟

البته  .دای باشد که عرف آن قبول را مربوط به ایجاب بداناندازهای باید بهی بین قبول و ایجاب در هر معاملهفاصله پاسخ خالصه:

مثالً در ؛ شودی مجاز بین ابراز ایجاب و اعالم قبول تعیین میای باتوجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، فاصلهدر هر معامله

م نیز این حکم را بیان نموده .ق1071یماده .ی استشود این فاصله بیشتر از موارد معمولنگاری منعقد میقراردادهایی که با نامه

شود و به نکاح اختصاص ی قراردادها اجرا میارتباط با نکاح است اما باید توجه داشت که این حکم در همه است البته این ماده در

 .ندارد

 ج: توالی و متصل بودن ایجاب و قبول

این شرط بدان علت است که هر ماهیت  .ای امامیه تصریح شده استفقه در این خصوص از باشد و متصلقبول باید به ایجاب 

شرط  .گیردنمیکه تمام اجزاء به نحو اتم و کامل موجود نشود ماهیت هم شکل  یتا وقت یابدمیتشکیل  تدریجاًکه از چند جزء 

 که حدی در اندک فاصله نشودباشد؛ یعنی بین این دو فاصله غیر متعارف فاصله  توالیدیگر این است که بین ایجاب و قبول 

عرف  معموالً گویدمیبرخی از علما این امر را به عرف واگذاشته و  .زندنمی عقد به ضرری است و ایجاب مال قبول این کند صدق

ایجاب موجب تا  بکند بعد از مثل اینکه مشتری کمی صبر داندنمیفاصله اندک را در بین ایجاب و قبول مضر به صحت عقد 

درفاصله ایجاب و  آکه در مجلس عقد باشد و از هم فاصله نگرفته باشد یا مقداری باهم، یا هردوی فکر کند البته تا وقتیبیشتر 
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 به عقد مجلس و نمایند طوالنی سکوت طرف دو اگر اما .قبول خارج از مورد معامله صحبت کند و بایع از نظرش بر نگشته باشد

ل ابول را انشاء نماید در مثق و برگردد مشتری روز رو یا روز ازیک بعد و شوند جدا هم از گفته ترک را مجلس سپس و برسد آخر

واگذاشته ودر این باره  عرفموکول به  رااین امر  شیخ انصاری .شودمیباطل  این حالت عقد صادق نیست و اثر ایجاب نیز

سپس  ؛دراین جاهم عرف صاحب نظر است ،ه استهمان طور که در مواالت اجزاء و قرائت و آذان عرف تعیین کنندگوید: می

که  یدر این مورد چون عرف فاصله ایجاد شدن به سبب کالم طوالنی درصورت اتصال و توالی واقعی شرط نیستافزوده که 

 .داندنمید مضر و مخل به مواالت و مانع از صدق عقد ند و آنرا ترک نکرده باشنمتعاقدان در مجلس عقد باش

 که اند گذاشته فرق وکالت و ودیعه و عاریه مثل آن غیر و رهن و بطه بین عقود عهدیه مثل؛ بیع، اجاره، صلح، هبه،برخی دراین را

 درصورت شده است گفته تفصیل این به استدالل در .داندنمی معتبر را مواالت دوم نوع در و دانسته شرط را مواالت اول نوع در

ایجاد شود هر کدام اجزاء مستقل  هاآندر صورت که فاصله طوالنی میان  داندمیه هم واحد و مرتبط ب کالم ها راآن عرف اول

اینها  در ؛اما نوع دوم یا عقود غیر عهدی چون الزام را به همراه ندارد در واقع از عقود نیست بلکه اباحه تصرف است کندمیپیدا 

 .توالی ایجاب و قبول شرط نیست

اید متعاقب ایجاب اظهار شود نباید به قدر فاصله بین آن و ایجاب روی دهد که حالت تعاقد : قبول بگویدمی سید حسن امامی

قبول به  هرگاه موجب برای اظهار ..کندمی متعذر گردد اما این فاصله همیشه و همه جا یکسان نیست بلکه خودچند صورت پیدا

 اتفاق که نحو بهر قبول و ایجاب نیست کافی عقد انعقاد ایبر قابل مهلت معین بدهد که اگر در آن مهلت اظهار قبول نکند موجب

 طرف ناحیه از که قبولی باید طرف یک ناحیه از ایجاب اداء از پس یعنی گردد، توالی رعایت دو آن بین باید بلکه شود، اعالم افتد

هرگاه کسی بدیگری که  مثالًبدانند، که عرفا آن را مربوط بایجاب  نداشته باشد فاصله چندان ایجاب زمان با شودمی اعالم دیگر

و دیگری پاسخی ندهد و پس از چند روز دیگر در پاسخ او بگوید قبول دارم، عرف آن  نمایممیهمیشه با هم هستند بگوید: تعهد 

زیرا حقوق از امور اجتماعی است و همیشه عرف و منطق جامعه مالک  نظر عرف مالک امر استو  داندنمیدو را مرتبط بهم 

 .گیردمیتشخیص در مسائل آن قرار 

 ایجاب و قبول در عقودی که به صورت مکاتبه صورت می گیرد به چه نحو است؟

مکاتبه  بوسیلهچنانکه هرگاه  باشدمیو مختلف  شودمیآن ایجاب و قبول اعالم  بوسیلهتوالی باعتبار چیزی که 

مزبور را  فاصلهاز چند ماه تجاوز کند، زیرا عرف  بین آن دو ممکن است در بعضی مواقع فاصلهمعامله بعمل آید، 

زیرا عقد  ،شودمیاینگونه عقود از تاریخ قبول منعقد  .شماردمیو ربط بین آن دو را محقق  داندنمیمخل بتوالی 

ط بایجاب و اثر مرکب پس از پیدایش تمامی اجزاء آن خواهد بود، تصور آنکه قبول مربو باشدمیمرکب از دو جزء ایجاب و قبول 

، بنابراین از زمان ایجاب عقد مؤثر خواهد بود، بر خالف مستفاد از نمایدمیاست و امری که مورد ایجاب قرار گرفته طرف او قبول 

 .باشدمیقانون مدنی « 183» ماده

د اعتباری که بوسیله بحث نموده و با طرح این سئوال به دنبال جواب برآمده موجو تردقیقیکی دیگر از حقوقدانان این مسئله را 

که دوام آن بر اساس اعتبار  گویدمیدوام داشته باشد؟ درجواب تواند میچقدر  آیدمیقصد انشاء درظرف اعتبار معتبر بوجود 

یجاب موجب تاسه ابعد از چند روز قبول نماید ولی اگر تواند نمی هاآناگر ایجاب موجب برای حاضرین باشد  مثالًاست؛  معتبر

شده واین امر موافق نظر  عی اظهار قابل سه روز یا بیشتر مهلت بدهد و قبول در ظرف زمان معین شده واقع شود عقد واقروز برا

موجود ناشی از ایجاب، در تمام مدتی که ایجاب کننده به  گیردمیصورت  لگرافت در نتیجه معامالت مهم که بوسیله .عرف است

 .شودمیاگر هم مهلتی معین ننماید از قراین و اوضاع و احوال فهمیده  .بار باقی استقبول کننده مهلت داده باشد در ظرف اعت

مطلب فوق با احاله قابل به عرف قابل حل نیست بلکه باید  گویدمیایشان در ادامه نقش عرف را در این مورد کمرنگ دیده و 

 .ارگیردنوعی معامله و مقدار زمانی را که موجب در نظر گرفته است مورد نظر قر
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نظریه در حالیکه اصول حقوق قراردادهای اروپا  .است اعالن قبولی، نظریه اعقود مکاتبه ظریه قابل قبول درحقوق ایران درن

که قبولی در آنجا به طرف گیرد اما در مورد مکان انعقاد عقد در حقوق ایران، عقد در مکانی صورت می .اندرا برگزیده وصول

 .لی این موضوع در اصول حقوق قراردادهای اروپا تابع حقوق داخلی قابل اعمال دانسته شده استو .گرددموجب اعالن می

شود لذا اگر در لحظه پست شود کاشف از قصد انشاء تلقی میای که پست مینامهچیست؟ تقارن ارسال با قصد انشاء: سؤال 

ر قصد انشاء وجود نداشته باشد یا قبل از آن زمان موجود کردن نامه قصد انشاء فی الوقوع موجود باشد قبول محقق است اما اگ

قانون مدنی قابل  191مراتب یاد شده از ماده  .بوده و در لحظه ارسال منتفی شده باشد پست کردن نامه اثری در قبول ندارد

 .استنباط است

که قاعده قبول پستی خاص عقد در کامن ال در حقوق ایران و کامن ال چه وضعیتی دارد؟ ایشرایط تاثیر قبول مکاتبه 

حال  …طلبد مانند متعارف بودن وسیله اعالم آدرس نویسی صحیح الحاق تمبر کافی ومکاتبه ایست شرایطی را برای اعمال می

ای و کفایت کاشف از قصد برای آیا چنین شرایطی در حقوق ایران ضروری است؟ عدم وجود قاعده خاص برای موارد مکاتبه

شوند در حقوق ایران با شود سرنوشت نامه پس از ارسال هیچ تاثیری در سرنوشت عقد نداشته باشدمیب میتحقق عقد، موج

 .توجه به مقررات حاکم محلی از اعراب ندارند

 د: مطابقت ایجاب و قبول

ید ایجاب با قبول یکی از موارد وشروط ضروری و اساسی مطابقت بین ایجاب و قبول است که هر کدام این دو موافق هم باشد ونبا

اراده واحد داشته باشد  هااینبنابراین اگر ایجاب با قبول مختلف باشد در این صورت امکان ندارد که هر دوی  .متفاوت از هم باشد

محقق شده باشد در این صورت هر یک از طرف عقد به آنچه طرف دیگر ملتزم به  هاایناراده بر یک امر از طرف  در حالیکه اتحاد

 .شیعه براین شرط تصریح نموده است یاهملتزم باشد لذا فقتواند نمیده است آن ش

از جمله شرایط عقد مطابقت میان ایجاب و قبول است واگر در مضمون و معنا ایجاب و قبول  :گویدمی شیخ انصاریاز جمله 

به آن در ایجاب خود شده کرده باشد در مشتری خودش را به چیزی غیر از ان چه که بایع ملتزم  مثالًباهم فرق داشته باشد ؛ 

 برای ایشان ایجاب مثالًبایع امری را در مورد ثمن یا شرطی را در این مورد در نظر گرفته باشد  شودنمیاین صورت عقد منعقد 

 .بایع نیست قبول کند شد اما مشتری برای خودش یا برای کس دیگر که منظور نظربا کننده قبول موکل

زمانی که  ییچنین بطالن گفته است که، عقد مرکب از دو امر است یکی ایجاب موجب و دیگری قبول قابل بنادر استدالل به 

پس در این صورت  .مشتری به آنچه را بایع بر خودش الزم و متعهد است متعهد نشده بلکه به یک امر جدید ملتزم شده است

 .پیش آمده است «ماقصد لم یوقع و ما وقع لم یقصد»قاعده ارتباط بین این ایجاب و قبول وجود ندارد دراین صورت آن 

درست است که برگشت این عدم  یو این در صورتند فقهاء براین شرط تصرح نموده ا تعداد زیادی از گویدمینیز  صاحب جواهر

یک  یا باشد اید و قابل نصفاگر بایع دو تا کتاب را باهم به به مبلغ هزار تومان ایجاب نم مثالً ؛مطابقت به ثمن و مبیع برگردد

در این صورت تطابق صادق نیست زیرا ایجاب آقای موجب به مجموع من حیث المجموع تعلق  .تومان قبول کند 500کتاب را به 

 عقد هم صورت این در شده تعیین قیمت که بگوید قبول کردم نصف مجموع مبیع را به نصف یحتی اگر درمورد .گرفته است

عدم مطابقت در مبسوط همین نظر را دارد و این موارد در آنجا هم از موارد  (ه شیخ)رهک گویدمی ادامه رد ایشان.است باطل

 .ایجاب و قبول و باعث بطالن و بهم خوردن رابطه ایجاب و قبول به حساب آمده است

عقد دخالت داشته است و ، آن شروط و اوصاف که درتکوین و تشکیل اندشدهبه تفصیل  قائلبرخی از فقهاء در فرض مذکور 

که در اصل شکل گیری عقد نقش ندارد مثل اینکه بایع شرط یا  یکه چنین اهمیت را دارا نبوده شروط و اوصاف یشروط و اوصاف
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چون  .وصفی را مطرح کرده باشد و مشتری بدون آن شرط و وصف قبول کرده باشد در این صورت بیع از اساسش باطل نیست

 .که با قبول مشترک و مطابق است صحیح خواهد بود یپس در موارد یابد،میزیاد انحالل  هایایجابایجاب بایع به 

این شرط از شروط ضروری است که در اصل این شرط همه فقهاء اتفاق نظر دارد زیرا با رجوع به کتب فقهی این  رسدمیبنظر 

 .رد برخی مدعی اتفاق همه فقهای مذاهب شده استذکر شده است حتی دراین مو صراحتاًشرط در زمره شروط ایجاب و قبول 

پس از اینکه سایر عناصر وشرایط  .است تصریح شدهمطابق مدلول ایجاب باشد در قانون مدنی ایران  الزاماًاینکه قبول باید 

که در قانون انچن .باشد ایجاب مدلول مغایر نباید قبول رعایت شد این شرط نیز ازشرایط ضروری به حساب آمده است که مدلول

باید  نمایندمیالفاظ واشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء : مدنی نیز بر این شرط تأکید شده است

موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء اورا داشته است واال 

 ایجاب ضمن موجب اگر پس: گویدمی پذیردمیپس از اینکه این شرط را  رودیگجعفری لندکتر  .خواهد بود باطلمعامله 

 نیست حاصل قبول و ایجاب بین بین توافق کند قبول را ایجاب شرط آن از نظر صرف قابل، و باشد کرده پیشنهاد را شرطی خود

 .قبول و ایجاب توافق عدم و شرط فقدان علت به شودنمی واقع عقد و

لزوم ندارد که لفظ قبول مطابق ایجاب باشد اما مراد توافق ایجاب و قبول  دقیقاًاز توافق لفظی نیست یعنی  منظور گویدمیایشان 

، و توافق ایجاب و قبول طرز خطاب و اعالم استبلکه مالک  .شودنمیمدلول الفاظ است؛ یعنی نگاه به ما فی الضمیر متعاقدین 

 .د نکندباید در حدی باشد که عرفا در تراضی خدشه وار

  قدعثابت ماندن ایجاب و قبول تا اتمام 

شرعی و قانونی باشد در عقد باشد اینکه هریک از  از جمله شرایطی که برای ایجاب و قبول ضروری است تا ایجاب و قبول مؤثر

باقی ماندن اهلیت  .برای ایجاب و قبول واقعی باقی بماند تا عقد به شکل صحیح آن تمام شود داشتنشاندین صالحیت قمتعا

عقد بر اهلیت است بنابراین اگر قبل از اتمام ایجاب وقبول یکی از موارد که باعث سقوط اهلیت موجب یا قابل  هایطرفهریک از 

شد در با نرسیده آخر به هم عقد ؛ از قبیل جنون، واغماء یاسفاهت و حتی خواب و امثال این مورد موجود شود در حالیکهشودمی

 تام و کامل است که ایجاب و قبول به تمام شرایط آن را دارا یاست چون عقد شرعی وقت انعقاد نیافتهعقد شرعی  این صورت

 شیخ انصاریبرخی از فقهاء از جمله .البته که ایجاب تنها یا قبول تنها صالحیت شرعی و قانونی را برای اتمام عقد ندارد باشد و

مقصود ایشان از این بیان  .ب باید قایم به نفس متکلم باشد تازمانی که قبول صادر شود: ایجاگویدمیاین مورد را شرط دانسته 

تازمانی که قبول صادر شود و اقتران دو قصد صورت  ،این است که قصد انشاء ایجاب کننده باید در نفس او ممتد و باقی باشد

وشی، جنون، موت و فلس واقع نشود و اگر چنین قاطعی گیرد به طوری که بین انشاء متعاقدین قاطعی از قبیل خواب، مستی، بیه

 .و به تبع آن صورت عقد هم محقق نخواهدشد شودمیحادث شود حالت ترکیبی و ربط ایجاب و قبول منتفی 

: اهلیت ایجاب کننده گویدمیصاحب جواهر نیز اهلیت از حین ایجاب تاحین قبول در عقد نکاح و مطلق عقود را الزم دانسته و 

بلکه مجموع ایجاب و  باشدنمیی عقد ی، زیرا ایجاب به تنهاکندنمیکفایت ین ایجاب و اهلیت قبول کننده درحین قبول درح

، یا قبول فقط، فقط اهلیت متعاقدین شرط عقد است نه شرط ایجاببا توجه به اینکه  .دهدمیتشکیل  قبول عقد را

بنابراین اگر درمجلسی ایجاب کننده  .شودنمیاشته باشد و اال عقد واقع د ادامهگفت که باید اهلیت درطول زمان عقد  توانمی

قبل از قبول قابل بخوابد پس از اینکه موجب بیدار شود قبول کننده قبول را بگوید عقد منعقد نشده است زیر  ایجاب کند و

علت اینکه  گویدمید نظر شیخ انصاری یکی دیگر از علماء با تأیی نائینی .اهلیت در طول زمان عقد مستمر و تمام نبوده است

نه یک طرف فقط بنابراین اگر  یابد،میقبول ایجاب کننده در حال خواب موجب قبول نیست چون عقد بر اثر فعل دو طرف انعقاد 

 بعداً  ندارد؛ یعنی اگر چه که شرایط را اثرییکی از ایجاب و یا قبول درحین انشاء یک طرف فاقد شرائط عقد باشد چنین انشاء 
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قائل به  شهید ثانیبرخی دیگر از فقهاء مثل  .اثری مترتب نیست ئاًن که الزم بوده شرط محقق نشده بنایحی داراشده باشد اما در

که اگر قبول کننده در حین ایجاب بیدار باشد ولی ایجاب کننده بعد از ایجاب بخوابد به طوری که  اندگفته؛ ایشان اندشدهتفصیل 

شده است و  قائلالزم فرق  ایشان در این مورد بین عقد جایز و .واب ایجاب کننده صادر شود عقد صحیح استقبول در حال خ

تشبیه  صاحب جواهرالبته  .باشدنمی : عارض شدن خواب ضرر زننده نیست همانطور که خواب درموارد عقد وکالت مضرگویدمی

 پاره ای در چه اگر نداریم .بداند جایز عقد مثل را خواب حالت حکم کهاین دلیل گویدمیاین مورد را با عقود جایزه قبول ندارد و 

 .است موافق باهم امور

ازآنجای که اهلیت با ایجاب و قبول رابطه نزدیک دارد زیرا قصد انشاء بدون تصور و تصدیق و سنجش  گویدمی رودیگدکتر لن

پس اهلیت  .باشدنمیتی و اغماء و جنون و صغر و غیره مقدور مس تصدیق در حال خواب و و تصور و شودنمیزیان حاصل  سود و

 .طرفهای عقد تا اتمام ایجاب و قبول ضروری است

ایجاب کننده با حین صدور قبول شرط تحقق عقد است؟ و همچنین قبول کننده باید از حین  اهلیت ادامه آیا سؤال:

ایجاب تا منتهی به قبول نشود عقد » دنوقدانان می گویبعضی از حق لیت داشته باشد؟هصدور ایجاب تاحین صدور قبول ا

بالنتیجه عقد واقع و  شودنمیایجاب زایل ه شود کنند ایجاب عارض قبول، از پیش حجر و موت اگر .گرددنمی واقع

ب باید قصد طرفین عقد دریک زمان جمع شود تا تراضی محقق گردد، اگر این دو قصد به سب» اندگفتههمچنین  .گرددنمی

همچنین است اگر قبول کننده پیش از قبول فوت نماید ولو اینکه  .گرددنمیمانعی از موانع در یک زمان جمع نشوند عقد واقع 

اطمینان  هاآنزیرا ممکن است به  .را منعقد نماید زیرا ایجاب کننده قصد نداشت که به طرفیت ورثه عقد .ورثه او قبول نمایند

 .مجنون یا محجور شود ،ر ایجاب کننده پیش از قبولنداشته باشد همچنین است اگ

 در یک عقد  مدت اعتبار ایجاب

تواند نماید، تعیین مدتی را که این ایجاب معتبر خواهد بود و قبولی شخص دیگر میدهنده ایجاب را ایجاد میجا که ایجاباز آن

  :شوداین مدت به سه طریق معلوم می .در آن مدت اعالم شود و در نهایت قرارداد تشکیل شود، با خود او است

این صورت قبول باید  در .مدت معینی را برای بقای ایجاب خود و اعالم قبولی مشخص نموده است ،گاهی موجب 

موجب نامه بوده باشد، چنانچه ایجاب با نوشتن و به .اثر خواهد بودصورت قبول بیدر همان مدت اعالم شود و درغیر این

  .ی حاوی قبول در همان مدت معین به دست موجب برسدشود که نامهی منعقد میقرارداد درصورت

در این  .نماید که قبول باید فوراً اعالم شود واال ایجابش از بین خواهد رفتگاهی موجب در ایجابش اعالم می 

مثالً  .باشدمختلف متفاوت میکه قبول فوراً اعالم شده یا با تأخیر اعالم شده با عرف است و در موارد موارد تشخیص این

چه موجب درصورتی که طرفین در یک مکان با هم حضور داشته باشند قبولی باید در همان مکان اعالم شود اما چنان

تواند ایجابش را با نامه به طرف مقابل داده باشد، مدتی که قبولی در آن باید اعالم شود اولین فرصتی است که او می

 .موجب بفرستد ی قبولی را بهنامه

تواند به این ایجاب دهنده برای ایجاب مهلتی معین ننموده باشد، برای تعیین مهلتی که قبول میدرصورتی که ایجاب 

مثالً در  .نمایدضمیمه شود باید به عرف رجوع نمود و عرف نیز در هر مورد، برحسب اوضاع و احوال این مدت را تعیین می

 .تر استی قبولِ ایجاب وجود دارد کوتاهمعامالت تجاری، مهلتی که برا
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  زوال ایجاب

  :دهنده باشد که عبارتند ازکه نیاز به رجوع ایجابایجاب ممکن است به دالیلی از بین برود بدون این

 دهنده برای ایجاب خود قرار داده به پایان برسد و در آن مدت قبولی اعالم نشود، ایجاب ازدرصورتی که مهلتی که ایجاب 

 .رودبین می

 .شوددهنده پیش از اعالم قبولی موجب از بین رفتن ایجاب میمرگ و عدم اهلیت ایجاب 

 .رودچه شخصی که ایجاب به او ارائه شده، این پیشنهاد را رد نماید، ایجاب از بین میچنان 

  ایجاب و قبول توسط شخص واحد

، ابراز اراده و اعالم ایجاب و قبول برای تشکیل عقد الزم نیست زیرا کنددرمواردی که یک شخص به تنهایی قرارداد را ایجاد می

و در جایی که یک شخص به نمایندگی از سوی  ابراز اراده صرفاً به دلیل آگاهی طرف مقابل از قصد شخص بر انعقاد قرارداد است

  .باشدنیازی به این اعالم اراده نمینماید، طرفین قرارداد، معامله را منعقد می

 در ایجاب و قبول  وضعیت شخص ساکت

قصد و اراده نیست و  دهندهتوان قبول یا رد ایجاب را به او نسبت داد زیرا سکوت نشانشخص ساکت وضعیت مبهمی دارد و نمی

را به  مثالً درصورتی که یک شخص پیشنهاد انجام یک معامله .توان گفت شخصی که ساکت است قصد انجام معامله را داردنمی

توان گفت او این معامله را قبول یا رد که طرف مقابل ساکت است و جوابی به این ایجاب نداده است، نمیدهد، تا زمانییگری مید

 .کرده است

  ایجاب و قبول در عقد نکاح

صریحاً داللت بر  شود به ایجاب و قبول به الفاظی کهنکاح واقع می» :عالوه براین قواعد، ایجاب و قبول در نکاح قواعد خاصی دارد

 «.قصد ازدواج نماید

کار بردن لفظ را الزامی نموده تا معلوم شود که طرفین یقیناً قصد نکاح گذار بهبنابراین به دلیل اهمیت عقد نکاح، قانون

 قد نکاح باالبته درصورتی که هردو طرف و یا یکی از طرفین عقد نکاح الل باشند و نتوانند از الفاظ استفاده نمایند، ع .ددارن

طور یقینی و واضح بهشود که ی شخص الل نیز درصورتی موجب انعقاد نکاح میاشاره .گرددی شخص الل منعقد میاشاره

  .ی قصد چنین شخصی بر عقد نکاح باشدنشان دهنده

خود زن و  در عقد نکاح ممکن است به دلیل اهمیت شخصیت طرفین تصور شود عقد نکاح بدون اعالم ایجاب و قبول توسط

که لزومی به اعالم اراده و قصد ازدواج توسط خود زوجین نیست و اعالم ایجاب و قبول ممکن است شوهر ممکن نیست درحالی

 :داردبیان می بارهقانون مدنی در این .ها صورت بگیردآن توسط نماینده

 «.توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهدهر یک از مرد و زن می»

این اشخاص  (م.ق1063ی)ماده .ن در عقد نکاح، ممکن است ایجاب و قبول توسط اشخاصی غیر از زن و مرد اعالم شودچنیهم

 .عبارتند از پدر و جد پدری که قانوناً حق دارند برای فرزندانشان عقد نکاح منعقد نمایند
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 و: منجّز بودن ایجاب و قبول

یعنی هریک ایجاب و قبول معلق برچیزی  .دن ایجاب و قبول استاین خصوص مطرح شده منجز بو شرط دیگری که در

یکی از فقهای که  .نباشد که اگر اینگونه باشد ایجاب و قبول تالقی تام نداشته و به شکل صحیح آن منعقد نشده است

بررسی این امر ایشان پس از  .است صاحب جواهرو در بیانش این شرط صراحت دارد  داندمیتنجیز را در ایجاب و قبول شرط 

رصورت یکی از شرایط عقد وکالت این است ه به گویدمیخیر؟ به نتیجه پرداخته  که آیا تنجیز در ایجاب و قبول شرط است یا

: چون عقد به منزله سبب است نسبت به گویدمی و کندمیکه مثل عقود دیگر منجز باشد و حتی ادعاء عدم خالف دراین مورد 

گویند اگر ایجاب به تفصیل شده است می قائلبرخی از فقها در فرض مذکور .رابطه قرار داد تواننمیبب آثار خود و بین سبب مس

را به  منقضی شده است او اشعدهمثل اینکه بگوید اگرموکله من  داندنمییا قبول را به امور تعلیق کند که اصل وجودش را 

از این دست که خود  هایمثالت مرده است دخترم را به زنیت تو در آوردم و چهار گانه ا هایزنتزویج تو در آوردم یا اگر یکی از 

در این صورت چنین ایجابی شرط ایجاب را ندارد و اگر قبولی هم به دنبال آن بیاید بال اثر است  .داندنمیآن شرط را  قابل وجود

حتی دراین صورت اگر انکار هم  ،آورده باشد اما اگر علم به وجود شرط داشته باشد عقد صحیح است و اگرچه به صورت تعلیق

برخی دیگر دراین مورد مدعی  .آوردنمیآن چه که ایجاب یا قبول به آن تعلیق شده اشکال را به وجود  واقعاًبکنند در صورت که 

به  قائلآن  که فقهاء دراین باب بین شروط محقق الحصول و غیرآن ونیز شروط که متقدم وهمزمان باعقد و شرط متأخر از ندا

تفصیل شده است که در صورت محقق الحصول بودن و نیز مقدم و مقارن بودن اشکال نگرفته است اما در غیر این موارد باطل 

 .داندمی

 نتیجه بحث: 

به این نتیجه رسید که تالقی ایجاب و قبول به شکل معتبر در  توانمیاز مجموع اظهار نظرهای که در این خصوص شده است 

ایجاب و هم در قبول تا اتمام و کمال  از جمله آن قصد به همراه ابراز هم در و .سازدمیحقوق همان چیزی است که عقد را فقه و 

  .عقد ضروری است

 :بنابراین

 ًایجاب و قبول باید اظهار شود :اوال. 

 ًثل آن محصور کردآن را به لفظ و م تواننمیبه اشکال مختلف باشد و به هیچ عنوان تواند میابراز  :ثانیا.  

 ًدلیل بر ایجاب و حتی بر قبول باشدتواند نمیسکوت به هیچ عنوان  :ثالثا. 

  ًخود را پس بگیرد، عقد منعقد  گفتههرگاه کسی ایجاب را اعالم نماید و قبل از آنکه طرف آن را قبول کند  :رابعا

 .شودنمی

 :طرف فوت نماید و یا مجنون شود، زیرا بفوت و  ناحیهاز  همچنین است هرگاه ایجاب گوینده قبل از اعالم قبول خامسا

 .شودنمیجنون آثار ایجاب مرتفع شده و قبولی که بعداً اعالم گردد پیوست بایجاب معدوم 

 آنچه باید مقدم باشد ایجاب استدر واقع  .همچنین اصل تقدم قبول با توجه به اصل ماهیت ایجاب و قبول امر واقعی است

از امور؛ مثل  ه ایکما اینکه در پار .که تخلّف ازآن امرخالف شرع یا قانون تلقی شود کندنمیلیت را ثابت امّا این امر ک

در معامالت نامعین که معیار بدست خود طرفهای قرارداد است و اصل  مخصوصاًعقد نکاح فقهاء برعدم شرطیت آن تصریح دارد 

اگرچه که این شرط درجای خود  شرط اتصالدر مورد  .رسدنمینظر چنین شرطی ضروری به  باشد،میرضایت افراد معامله 

ایجاب و قبول باید  کی شدنینوالکترامروزه با  .باید براساس خودش در نظر گرفت قابل احترام است اما هر معامله و عقد را

آن را به عرف  تواننمید و نیز آن را به معامالت غیر آن قیاس و تشبیه نمو شودنمیرابطه و اتصال خاص آن را در نظر گرفت و 

بلکه باید عرف هر حرفه را به اهل آن واگذارکرد که مدت زمان ایجاب و قبول چقدر است و همینطور باید  ،عامه مردم واگذاشت
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شکل جدید به  غالباًدر معامالت امروزی که  .دید که مجلس واحد که فقهاء به آن انگشت گذاشته و مالک توالی قرارداده است

متفاوت است ابزار آالت  کامالًو وسائل ابراز زمان ما نیز بازمان گذشته  شودمیانجام  کشورهاو  شهرهابین  اکثراًود گرفته و خ

است بنابر این باید معیار جدید را در نظر گرفت البته فتوی  ..نترنت، فکس، واریز قیمت کاال به حساب دیگری ویمثل تلفن، ا

این اصل را تواند نمیمطابقت میان ایجاب و قبول امر ضروری است که هیچ معامله  .این امر اشاره دارد فقهاء و نظر حقوقدانان بر

رد و هرنوع معامله و هرزمان که باشد باید پذیرفت که این شرط از ضروریات است در واقع نادیده گرفتن این شرط به ینادیده بگ

 .ممکن است معیار خاص را برای معامله کردن مورد نظر قرارداده باشد ینرفکه هریک از ط انجامدمیفوت غرض اصلی از قرارداد 

گفت هرنوع  تواننمی که دراین باب است یکه با توجه به اختالف رسیممیمعلق گذاشتن ایجاب یا قبول نیز به این نتیجه  در

بهم زننده عقد تواند میشده دید که آیا  بلکه باید جهت و امر را که ایجاب یا قبول بر آن معلق تعلیق، مضر به اصل عقد است

 .باشد یاخیر

 به چه صورت اتفاق می افتد؟ ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

بعنوان اراده انشائی نخست با  ایجاب .ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد

ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت  .اید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشدوجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، ب

مثال ابراز ایجاب سنتی بهر وسیله و  .باشدوسیله ارتباطی و شکل اعالم آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگیهای خاصی می

است که بوسیله تامین کننده خدمات داده های پیامی ولی ایجاب الکترونیکی محدود به  .عملی متعارف ممکن است

همچنین مخاطب ایجاب  .شودوی تبدیل می نوشته و تصاویر قابل داللت بر قصد و اراده اینترنتی در صفحه اینترنت به

ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با استفاده از رایانه می توانند  .سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست

 .اینترنت آگاه شوند و شرایط آن بر صفحه ط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکیبه محی

  قبول در قراردادهای الکترونیکی

به بیانی دیگر، قبول  .گرددای است که در مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعالن میقبول در انعقاد قرارداد بعنوان بیان اراده

اعالم رضایت بر مفاد ایجاب در محیط الکترونیکی  .پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد ذیرش بی قید و شرطعبارت است از پ

الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی بودن اعالم قبول، هیچ خللی بر ماهیت اراده و نحوه داللت آن بر  .را قبول الکترونیکی می نامند

رونیکی، نسبت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در قراردادها وضع خاصی را دارا قبول الکت .ایجاد روابط حقوقی ندارد

معموال قبول الکترونیکی  .توان وضع متفاوتی در قبول الکترونیکی مالحظه نموداعالم اراده می ولی از لحاظ شکل ونحوه .باشدنمی

قبول  .لکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی بعمل می آیدالکترونیکی مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب ا بر بیان فقط با کلیک

بعالوه اینکه باید متضمن شرایط صحت اراده و بطور قطعی و معین باعث ایجاد آثار قانونی باشد، همچنین باید در عالم خارجی 

با ایجاب و خالی از شرایط و موارد اگر قبول مطابق  .اعالم گردد در مدت اعتبار ایجاببعالوه، اراده قبول باید  .نیز ابراز گردد

 .زاید و ناقص بر مفاد ایجاب باشد، قرارداد منعقد می گردد

 زمان تاثیر ایجاب و قبول در عقود بین غائبین به چه صورت است؟

آن ها و حقوقدانان نظریات مختلفی را در رابطه با زمان تاثیر ایجاب و قبول در عقود بین غائبین مطرح نموده اند که با بررسی 

در میان نظرات شویم که متوجه میقانون تجارت الکترونیک در خصوص زمان ارسال و دریافت داده پیام  27و 26بررسی مواد 

نظریه دریافت و در رابطه با زمان تاثیر قبول، نظر دریافت با فرض مختلف موجود در خصوص زمان تاثیر ایجاب، 

های مطرح شده در این رابطه ، به نوبه خود تاثیر مستقیمی در ر یک از دیدگاهکه قبول ه مناسب تر به نظر می رسنداطالع 

با توجه به النهایه  .خواهد داشت …انعقاد عقد و مسائل جانبی آن از جمله از استفاده از خیارات موجود، احتساب مرور زمان و 

شود جهت پیشگیری از وجود دارد پیشنهاد می اختالف نظرهایی که در این زمینه بین حقوقدانان و قانون تجارت الکترونیک
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اختالفات آتی، وحدت رویه ای در این زمینه در قوانین مصرحه بیان گردد به نحوی که مطابق با موازین فقهی، اقتضائات جامعه، 

ستفاده شخص بوده و مورد سوء ا …شرایط تجارت بین الملل و شیوه های مختلف عقود الکترونیکی از جمله رایانامه، پیامک و 

 .حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد

به نظر  .است ازمندین زین (میو قبول به قبض )تسل جابیتحقق، عالوه بر ا یو برا ینیاست ع یصرف عقد عیب :نکته

 یاز کتاب قانون مدن .م.ق 3۶۴ماده  3 هیحاش دیرجوع کن).است حیصرف موجل صح عیاز حقوقدانان ب یبرخ

 (.انیکاتوزدکتر ناصر  ،یدر نظم کنون

و در  دیمتهب بدون اذن واهب، آن را قبض نما ن،یمع وانیو قبول عقد هبه ح جابیچنانچه پس از ا آزمونی: سؤال

 ست؟یچ هیصورت، حکم قض نیمتهب تلف شده باشد، در ا دی

 .متهب غاصب و ضامن تلف است (الف

 .که واهب قبض را رد نموده باشد نیمگر ا ستیمتهب ضامن ن (ب

 .نشده باشد ریکه مرتکب تقص نیضامن است مشروط بر امتهب  (ج

 ستیتصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف ن (د

 .پاسخ: گزینه د صحیح است

در مذاکرات پیش از فروش یک باب آپارتمان، مالک به خریدار اظهار میدارد که  :139۴دکتری سراسری سال  سؤال

یک هفته بعد، ایجاب و قبول بیع میـان  .رخواستی ظرف یکماه استفروش آپارتمان موکول به موافقت بانک با وام د

شود، در حالیکه در اراده فروشنده، ایجاب عقد معلق بر موافقت بانک واقـع شـده، طرفین بدون ذکر تعلیق واقع می

مزبـور چنانچه سه روز پس از ایجاب و قبـول، بانـک بـا وام  .لکن اراده خریدار بر قبول عقد بدون تعلیق بوده است

 موافقت کند، معامله یاد شده چه حکمی دارد؟

  .غیرنافذ منعقد شده و با تحقق شرط معلّق علیه، نافذ شده است (1

  .صحیحاً و به نحو منجّز واقع شده است (2

  .صحیحاً و به نحو معلّق واقع شده است (3

  .باطل است (4

 .پاسخ: گزینه د صحیح است

گر ایجاب و قبول فروش یک اتومبیل از طریق ایمیل باشد و موجب فوت کنـد، ا :139۴دکتری سراسری سال  سؤال

 که معلوم نباشد لحظه فوت او، پیش از ارسال ایمیلِ قبول یا پس از آن بوده است، حکم قضیه چیست؟در صورتی

  .عقد مزبور باطل است (1

 .عقد یاد شده محکوم به حصحت است (2

  .انعقاد عقد منتفی است (3

  .بار عقد منوط به تنفید ورثه موجب استاعت (4

 .پاسخ: گزینه د صحیح است
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 سقوط تعهدات

قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط  264ماده  .سقوط تعهدات یعنی از بین رفتن تعهد به یکی از دالیلی خارجی است

 نماید:تعهدات اشاره می
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قانون مدنی از عقد به دست می دهد، عقد آن عمل حقوقی دو جانبه ای است  183طبق تعریفی که ماده نکته:  

 شود:به بیان دیگر عقد از لحاظ حقوقی به سه دسته تقسیم می ..کندکه ایجاد تعهد می

 عقد تملیکی 

 عقد عهدی 

 عقد اذنی 

از جمله اینکه این تعریف فقط  .باشد و دارای ایراد استنون مدنی از عقد جامع نمیقا 183تعریف ماده نکته:  

شود و سایر عقود را در بر نمی گیرد و یا اینکه با آوردن واژه شخص عقد به اشتباه مختص شامل عقود عهدی می

 .اشخاص حقیقی گردیده است

مال؛ اسقاط تعهد؛ اباحه اتحاد و  ممکن است تملیکاثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و نکته:  

 .شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی زواج باشد

 .با اثر تملیکی عقد تعارض نداردآمده است و  پیمانقانون مدنی تعهد به معنی  183در ماده نکته:  

سیم عقود و معامالت به اقسام مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از الزم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ تقنکته:  

 .را بایستی به این تقسیم بندی افزود ....عقود به معوض و مجانی و

عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین مانند وجود نکته:  

 .خیارات

 .اسقاط کنندعقد جایز آن است که طرفین هر وقت بخواهند بتوانند آن را نکته:  

  .توان عقد را الزام آور ساختو میقابل اسقاط است عقد جایز حق فسخ نکته:  

 .قرار داده شده است شرط خیارعقد خیاری عقد الزمی است که در آن نکته:  

عقد خیاری را نباید به طور مستقل و جداگانه در تقسیم بندی انواع عقود آورد و باید آن را از شاخه های  نکته: 

 .عقد الزم دانست

 .خیاری ممکن است خیار برای طرفین یا یکی از آنها و یا برای شخص ثالثی قرار داده شده باشد در عقدنکته:  

به  .و اال معلق خواهد بود موقوف به امر دیگری نباشدعقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء نکته:  

وبه محض رقرار ننمایند عبارتی عقد منجز آن است که طرفین هیج مانعی را برای به وجود آمدن اثر عقد ب

و منوط به چیز  انشاء عقد یعنی ایجاب و قبول و حسب مورد قبض، اثر عقد به وجود بیاید

 .باشددیگری نباشد و در غیر اینصورت معلق می
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 (مواد قانون مدنی)شرایط عمومی قراردادها

 مورد و نمایند امری بر تعهد دیگر نفر چند یا یک قابلم در نفر چند یا یک اینکه از است عبارت عقد :183ماده 

 .باشد هاآن قبول

ثانیاً؛ با توجه به  .ماده فوق، اوالً؛ تعهد را تعریف کرده است؛ در حالی که تعهد خود عقد نیست بلکه یکی از آثار آن است-1

یجاد تعهد نباشد )مثالً تبدیل، اسقاط و انتقال تعهد و ظاهر ماده انشا باید به منظور ایجاد تعهد باشد، پس در مواردی که اثر انشا ا

در رد این نظر باید گفت این تعبیر نه تنها  .نام دارد« تراضی»نیست؛ بلکه « عقد»عمل حقوقی،  (ایجاد شخصیت حقوقی باشد

 .کنند نادر هستندهد ایجاد میهایی که مستقیماً تعفایده ای ندارد و تمام احکام قراردادها بر تراضی ها هم حاکم است، بلکه توافق

ثالثاً؛ شامل تعریف عقود .به عنوان مثال حتی اثر اصلی و ودیعه اذن در انتفاع است، نه تعهد به حفاظت که جنبه فرعی دارد

  (14، ص 8، ش 1)ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  .شودمعوض نمی

تفسیر « التزام طرفین به مفاد عقد»و « عهد بستن»را به « تعهد»توان می ...ک واز آنجا که آثار عقود اعم است از تعهد، تملی-2

 (21، ص 10)همان، ش  .کرد

 .()همان .شودعقد، عبارت است از توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می-3

 .معلق و منجز یاری،خ الزم،جایز، :شوندیم منقسم ذیل اقسام به معامالت و عقود :184ماده 

و همچنین به اقسامی مثل عقد به جمعی و  .عقود به معوض و غیر معوض، تملیکی و عهدی را نیز باید بر این تقسیم افزود-1

قواعد عمومی کاتوزیان، فردی، الحاقی و با مذاکره آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی قابل تقسیم هستند که آثار رسمی دارند )

 (به بعد 87به بعد، ص  44، ش 1قراردادها، ج 

 معینه موارد در مگر باشد رآنداشته آن فسخ حق معامله، طرفین از هیچیک که آنست الزم عقد :185ماده 

باشد و با به سبب ایجاد نظم در روابط اقتصادی و به علت اینکه در قانون مدنی نیز فسخ و انحالل قرارداد خالف اصل می-1

 .(49، ص 18)کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ش  .باشداصل بر لزوم قراردادها میم .ق 219عنایت به ماده 

 .کند فسخ آنرا بخواهد وقتی هر بتوآند طرفین از یک هر که است آن جایز عقد: 186ماده 

حق فسخ در عقود از این رو  .جواز در عقود، اصوالً جنبه حقی دارد و نه امری؛ در نتیجه باید به اراده طرفین توجه داشت-1

اما گاهی جواز با نظم عمومی یا اقتضائات عقد ارتباط دارد و به این جهت قابل اسقاط نیست؛ مثل  .باشدجایز قابل اسقاط می

 40، ص 24و  19، ش 1و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت )قواعد عمومی قراردادها، ج  (م.ق 1035جواز وعده نکاح )ماده 

 .(184در نظم کنونی، ص قانون مدنی  46و 

 .باشد فسخ اختیار ثالثی برای یا هاآن از یکی یا طرفین برای که است آن خیاری عقد :188ماده 

)قواعد  .آمده باشد نه هر خیار به طور اعم« خیار شرط» در عرف حقوق دانان، عقد خیاری آن عقد الزمی است که در آن-1

 65، ص 36: مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش و نیز 43، ص 22، ش 1عمومی قراردادها، ج 
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 .بود خواهد معلق واال نباشد دیگری امر به موقوف انشاء، برحسب آن یرتأث که است آن منجز عقد :189ماده 

ز شرایط ثانیاً؛ یک حادثه خارجی باشد نه شرطی ا .دهد که معلق علیه اوالً؛ مسلم الوقوع نباشدتعلیق واقعی وقتی رخ می-1

 .(51، ص 25، ش  1)قواعد عمومی قراردادها، ج  .صحت

اگر شرط تعلیق نامشروع، غیر ممکن و یا مخالف مقتضای ذات عقد باشد یا اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند و یا سبب -2

ها ون تعلیق در آنهمچنین، مواردی هستند مثل نکاح و ضمان که به موجب قان .جهل به عوضین شود، عقد معلق باطل است

 (53، ص 27)همان، ش  .منع شده است

در نتیجه عدم ایجاد حق اصلی،  .آیدقبل از تحقق معلق علیه در عقود معلق بر خالف عقد مؤجل، حق اصلی به وجود نمی-3

خاص ایجاد  اما باید دانست: حقی .طلبکار قبل از تحقق معلق علیه حق رجوع به مدیون در سایر دیون پذیرفته نخواهد بود

شود که قابلیت تبدیل به حق اصلی را دارد و موضوع آن، حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشاء تا معلوم شدن سرنوشت عقد می

این حق خاص، آثاری دارد از جمله اینکه اگر دینفع متعهدله در عقد معلق در دعوای مربوط به مورد معامله باشد،  .باشدمی

و نیز شهیدی، تشکیل قراردادها و  66-61، صص 33تا  30)همان، ش  (م.د.آ.ق 270وارد دعوا شود )ماده  تواند به عنوان ثالثمی

 (76، ص 44تعهدات، ش 

در نتیجه، اوالً؛ قانون زمان تحقق شرط بر حقوق و تکالیف ناشی از آن  .رسد که شرط، ناقل استدر عقود معلق، به نظر می-4

اش را به گونه ای دیگر ادا  -ر قبل از تحقق شرط، دین خود را بپردازد، حق استرداد دارد تا دینثانیاً؛ مدیون اگ .کندحکومت می

 .(کند )مثالً تهاتر

شود؛ قابل ذکر است که به موجب تراضی ثالثاً؛ تصرفات خریدار بال اثر و انتقاالت فروشنده از آن تاریخ به بعد منحل می

در این صورت، قانون حاکم  .ز زمان انعقاد باشد که در برابر اشخاص ثالث نیز اعتبار داردتواند کاشف از اثر عقد اطرفین، شرط می

از این رو مدیون حق ندارد پس از نحقق شرط مالی را که در مقام ایفای دین داده استرداد  .قانون زمان انعقاد عقد خواهد بود

و نیز: صفایی، قواعد  67، ص 35واعد عمومی قراردادها، ش )ق .مالش را مسترد کند؛ چرا که دین محقق خود را ادا کرده است

 .(30، ص 2عمومی قراردادها، ج 

 :است اساسی ذیل شرایط هرمعامله صحت برای :190 ماده

 ها؛آن رضای و طرفین قصد 1

 طرفین؛ اهلیت 2

 باشد؛ معامله مورد که معین موضوع 3

 معامله جهت مشروعیت 4

 .کند قصد بر داللت که چیزی به بودن مقرون شرط به انشاء قصد به شودیم محقق عقد :191ماده 

باشد که دو قسم دارد: یکی اراده باطنی که امری نفسانی و درونی است و یکی از عناصر مورد نیاز برای انعقاد عقد، اراده می-1

شود و د بودن عقد در ذهن پیدا میو رضا )اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفی (شامل دو عنصر مجزای قصد انشاء )ایجاد مفاد عقد

 116و  1070و  195ک مواد .ر .اراده ظاهری کاشف از اراده باطنی است .باشدمی (کشاندنفس را به سوی انشای مفاد عقد می

 .(218، ص 126، ش 1م )قواعد عمومی قراردادها، ج .ق

اما نفوذ  (گردداست )نبودن آن باعث بطالن عقد می شود که اراده باطنی سازنده اصلی عقداز این ماده، چنین استنباط می-2

از این رو در صورت اختالف بین اراده باطنی و ظاهری، اراده باطنی و واقعی حاکم  .این اراده، مشروط بر این است که اعالم شود
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و  224ک مواد .ر .ستاست، اما قانون گذار گاهی برای حفظ نظم در معامالت و اعتقاد مشروع اشخاص این اصل را نقض کرده ا

 (42، ص 108و نیز تشکیل تعهدات و قراردادها، ش  231، ص 132ث )همان، ش .ق 48تا  46و  22م و .ق 1324و  1309

قراردادهای صوری که در آن طرفین قصد نتیجه عقد را ندارند، باطل است؛ اما اگر طرفین خواستار نتیجه باشند؛ مثالً فرد -3

شمنی بین اعضای خانواده هبه ای را به صورت بیع منعقد سازد، قصد واقعی و باطنی طرفین مالک برای جلوگیری از ایجاد د

 (224، ص 129، ش 1)قواعد عمومی قراردادها، ج  .است

برای تحقق عقد بیان و اعالن اراده کافی است و ابالغ آن به طرف مقابل، ضرورتی ندارد مگر اینکه الزمه تراضی باشد؛ مثل -4

 .(296و  250، ص 155و  135)همان، ش  .الغ ایجاب به طرف قبولضرورت اب
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 خالصه حقوق تعهدات

 ایقاع – اول فصل

 :اند ازعبارت طرفهیک ایقاعات :طرفهیک ایقاع .1

 (م.ق 143و 141و  27مواد )اراضی موات  ءاحیا (الف

 (م.ق 142ماده )تحجیر  (ب

 (م.ق 147و146و27ت )موادحیازت مباحا (ج

 (م.ق 178ماده )اعراض از ملک  (د

  :از اندایقاعات دو طرفه عبارت نیترمهم :طرفهایقاع دو .2

  (م.ق 291تا  289مواد ابرا ) (الف

 (م.ق 452تا  449مواد فسخ ) (ب

  (م.به بعد ق 808مواد )اخذ به شفعه  (ج

 (م.ق 834و826وصیت عهدی )مواد  (د

 (م.به بعد ق 1133 مواد)طالق  (ه

 عقد  –فصل دوم 

 (م.ق 522و  344مواد ) اندمترادفبا یکدیگر  دادعقد و قرار واژهدو  :نکته

 ؛توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی عقد عبارت است از :نکته

 ؛عهدی و یا اذنی حاظ طبیعت اثر حقوقی، یا تملیکی است یاعقد از ل :نکته

 .شودیمم از عقد فقط شامل عقد عهدی مجانی .ق 183ده تعریف ما :نکته

 بندی عقود تقسیم –فصل سوم 

 جایز و خیاری ،عقد الزم – تقسیم نخست

 (م.ق 186و  185مواد )است. قابل فسخ  اصوالًقراردادی است که  ،ولی عقد جایز است، غیر قابل فسخ اصوالًعقد الزم  :نکته

 (م.ق 219ماده ) .تالزم بودن اس ،اصل در عقود :نکته

 (م.ق 954ماده ) .شوندیمعقود جایز در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ  :نکته

ولی همچنان با  ،گرددیمعلیه غیر قابل فسخ عقد جایز نسبت به مشروط ،هرگاه عقد جایز در ضمن عقد الزم شرط شود :نکته

 .شودیمفوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ 

ماده ) .بودز و نسبت به طرف دیگر الزم خواهدنسبت به آن طرف جای ،رارداد تنها برای یک طرف ایجاد حق نمایدهرگاه ق :نکته

 (م.ق 187

 (م.ق 188ماده ) .عقد خیاری قراردادی است الزم که در آن خیار شرط وجود دارد :نکته

  معلق و منجر عقد - دوم تقسیم

 .گویندعلیه میبه آن امر معلق اصطالحاًکه  باشدیمه امری عقد معلق عقدی است که اثر آن منوط ب :نکته

 .ناظر به آینده و محتمل الوقوع باشد ،علیه باید امری خارج از شرایط صحت عقدمعلق :نکته

 ولی در ،(م.ق 1068و  699مواد )صورت معلق منعقد گردند به توانندینمعقد ضمان و نکاح  در میان عقود تنها دو :نکته

 (م.ق 1135ماده ) .یقاعات تنها طالق معلق باطل استمیان ا

  .ناقل است اصوالًعلیه در عقد معلق حصول معلق :نکته

 گویند.شرط فاسخ معلق می اصطالحاًبه این شرط  ؛انحالل قرارداد را منوط به امری نمود توانیمدر عقد منجز  :نکته
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 و

 و
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 سقوط تعهدات  - فصل هشتم
 :شودیمنون مدنی شش سبب برای سقوط تعهد موجود است که در مباحث زیر مطالعه قا 264مطابق ماده 

 وفای به عهد – مبحث اول

 .ای اجرای تعهد است نه سبب سقوط تعهدوفای به عهد وسیله: نکته

 .عمل حقوقی نیست غالباًوفای به عهد  :نکته

شرت مدیون شرط شده باشد که در این صورت رضای طلبکار که مبامگر این ،صحیح است اصوالًایفای دین از جانب ثالث : نکته

 (م.ق 268و  267ماده) .الزم است

تعهد طبیعی را  میلهرگاه متعهدبه  .شودیمطبیعی نامیده  تعهد الحاًمدیون ملزم به ایفای آن نیست اصط تعهدی که :نکته

 (م.ق266ماده )اجرا نماید حق استرداد آنچه را که پرداخت نموده ندارد 

 هرا ب دین موضوع ،شود و در صورت خودداری طلبکار از گرفتن طلب مدیون هیتأدو یا نماینده او  دائندین باید به شخص  :نکته

 (م.ق 273و مواد271مواد) .دینمایمحاکم تسلیم 

 به عهد منوط به نفوذ وفای ،تسلیم نماید ،مال خود را که از طرف حاکم توقیف شده ،هرگاه مدیون در مقام وفای به عهد :نکته

 (م.ق 276ماده ) .استت که آن مال به سود او توقیف شدهاس کسی رضای

تعیین نماید  تواندیم هیتأدمدیون به هنگام  ،باشدن از یک جنس و به یک میزان داشتههرگاه شخصی به یک نفر چند دی :نکته

 (م.ق 282ماده ) .پردازدیمکه کدام دین را 

 اقاله  –مبحث دوم 

 است.بلکه موجب انحالل عقد  ،اقاله سبب سقوط تعهد نیست :مهم هتنک

یمها با مقتضای ذات اقاله مخالف است و ماهیت آن را به عقد جدید مبدل آن شرط افزودن بر عوضین با کاستن از :مهم هتنک

 . اگر شرط فرعی باشد اقاله و شرط هر دو صحیح است ولی سازد

عوض بهای ، هنگام اقالهتواند می ،در مال تصرفاتی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود هرگاه مالک بعد از عقد: مهم هتنک

 .شده را از طرف دیگر مطالبه نماید افزوده

 ابرا –مبحث سوم 

 .اسقاط حق عینی اعراض نام دارد ؛ابرا عبارت است از اسقاط حق دینی: مهم هتنک

 (م.ق 291)م  .ابرا محجور و میت صحیح است .(م.ق 290م )است در ابرا تنها قصد و اهلیت طلبکار شرط : مهم هتنک

  .و علم اجمالی در آن کافی است باشدیمایقاعی تبعی و مجانی  ،ابرا: مهم هتنک

 تبدیل تعهد –مبحث چهارم 

 د.شوایجاد میجای آن ه و تعهد جدیدی ب شودیمتعهد موجود ساقط  ،تبدیل تعهد عقدی است که به موجب آن: مهم هتنک

 . تبدیل تعهد یا به اعتبار تبدیل موضوع تعهد است و یا به اعتبار تبدیل سبب تعهد: مهم هتنک

 (م.ق 293م ) .شودیمساقط  اصوالًتعهد سابق  در تبدیل تعهد و نیز در انتقال دین و طلب تضمینات: مهم هتنک

 و
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 ت دهمقسم یخودسنج

 

 .است .......بیع یک کاال به شرط مقدار معین قبل از تعیین آن مقدار  -1

 صحیح (الف

 غیرنافذ (ب

 متزلزل (ج

 باطل (د

 معامله کدامیک از افراد ذیل صحیح است؟ -2

 مست (الف

 بیهوش (ب

 شخص کور (ج

 ورشکسته (د

 .… قبض عین معین اذن فروشنده در -3

 .الزم است (الف

 .الزم نیست (ب

 .اصوال الزم است (ج

 .اصوالً الزم نیست (د

 کدام یک از امور ذیل اثر عقد بیع است؟ -4

 جواز (الف

 لزوم (ب

 صحت (ج

 هیچکدام (د

 قدرت بر تسلیم مورد معامله در بیع خیاری در چه تاریخی معتبر است؟ -5

 زمان انعقاد عقد (الف

 اجرای عقد زمان (ب

 زمان انقضای خیار (ج

 زمان پرداخت ثمن (د

 شود؟کدام مورد بیع همراه با توابع مبیع محسوب می -6

 فروش یک کاال با جایزه (الف

 فروش حیوان با حمل (ب

 فروش باغ با اشجار (ج

 هرسه مورد (د

 شود؟می درمورد تلف مبیع به وسیله شخص ثالث قبل از تسلیم وضعیت بیع چگونه -7

 .شودبیع منفسخ می (الف
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 .مشتری حق فسخ دارد (ب

 .شودبیع باطل می (ج

 .فروشنده ضامن مثل و یا قیمت مبیع است (د

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
 

بطالن « .نشده است باطل است ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد» :داردقانون مدنی مقرر می 691ماده  -117

 .است .……………چنین عقدی ناشی از فقدان 

 موضوع (الف

 قصد (ب

 رضا (ج

 مشروعیت جهت (د

معامله  بطالن از ناشی دعوی صلح ولی است .………صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله  -118

 .است ..………………………

 صحیح -باطل (الف

 باطل -صحیح (ب

 باطل -باطل (ج

 صحیح -صحیح (د

 ارد؟ورشکستگی وکیل و موکل چه اثری بر عقد وکالت می گذ -119

 .هیچ اثری در عقد وکالت ندارد (الف

 .ورشکستگی موکل باعث انفساخ وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است (ب

 .ورشکستگی وکیل باعث انفساخ وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است (ج

 .باعث بطالن عقد وکالت می شود (د
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 :پاسخنامه

 .ستالف صحیح ا -1

شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می :م.ق 343ماده 

 .نشده باشد

 .ج صحیح است -2

تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریق غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو شخص کور می :م.ق 347ماده 

 .ف معامله جهل خود را مرتفع نمایدطر

 .ب صحیح است -3

 .تواند مبیع را بدون اذن قبض کنددر حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری هم می :م.ق 374ماده 

 .قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد :نکته

یین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین، بایستی بوسیله در قبض مبیع کلی یا منتشر در افراد معدود اجازه و تع

م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، .ق 350ماده  3م و حاشیه .ق368ماده  1رجوع کنید حاشیه  .دادگاه الزام به تعیین شود

 .دکتر ناصر کاتوزیان

 .د صحیح است -4

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک  -1 :اشد از قرار ذیل استآثار بیعی که صحیحاً واقع شده ب :م.ق 362ماده 

عقد بیع بایع را به تسلیم  -3 .دهدعقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می -2 .شودثمن می

 .کندعقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می -4 .نمایدمبیع ملزم می

م در بیع عین معین تملیک آنی و به مجرد عقد صورت .ق 362ماده  1رین اثر بیع تملیک است که بنا به بند تمهم :نکته

 .گیرد و در بیع کلی تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن استمی

 .الف صحیح است -5

اء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است )مثل در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقض :م.ق 364ماده 

 .، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع(بیع صرف

 :م.ق 344ماده  .درنگ به خریدار تسلیم کنداگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع معین نشده باشد فروشنده باید آن را بی :نکته

مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب اگر درعقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم 

است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر 

 .چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد

                      .ج صحیح است -6

ظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملحق به بنا باشد به طوری که ن :م.ق 358ماده 

شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می

در هر حال طرفین  .شده باشد یا برحسب عرف از توابع مبیع شمرده شودشود مگر اینکه تصریح حیوان متعلق به مشتری نمی

 .توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنندعقد می

 .الف صحیح است -7

در مورد تلف مبیع بوسیله شخص ثالث اختالف نظر وجود دارد به نظر مشهور بیع صحیح است و خریدار باید به متلف جهت 

 387و به نظر دکتر کاتوزیان تلف مبیع بوسیله ثالث بدون تقصیر و مداخله بایع از مصادیق ماده  مطالبه مثل یا قیمت رجوع کند



 تعهدات)دکتری( وقحق                                                                                                                                                    

 

44 

شود و بایع باید ثمن را به مشتری مسترد کند و جهت دریافت مثل یا قیمت مال تلف م بوده و در این حالت بیع منفسخ می.ق

 .شده به ثالث رجوع کند

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و
 

 .الف صحیح است -117

بوجود نیامده در واقع ضمان از  (به عبارت بهتر چون مقتضی دین )سبب دین .م به معنی مقتضی است.ق 691واژه سبب در ماده 

موضوع و چنین عقدی به دلیل فقدان هیچ خواهد بود، ضمان موضوعی نخواهد داشت زیرا ضمان از عدم دین یعنی ضمان بی

 .موضوع باطل است

 .الف صحیح است -118

 .ولی صلح دعوی ناشی از بطالن معامله صحیح است .صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است :م.ق 765ماده 

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله یعنی مثالً طرفین یک عقد بر سر صحت و بطالن آن عقد اختالف دارند و عقد مزبور  :نکته

گر طرفین چنین دعوایی را بین خود صلح کنند چون صلح آنها مبتنی بر عقدی بوده که واقعاً واقعاً در عالم حقوق باطل است ا

اما صلح دعوی ناشی از بطالن معامله  (باطل است آن صلح نیز باطل خواهد بود)وقتی اصل باطل است فرع هم باطل است

و سایر آثار بطالن عقد که در این موارد، صلح عبارتست از صلح دعاوی که از آثار بطالن معامله هستند مثل استرداد عوضین 

صحیح است مثالً عقدی را تصور کنید که باطل است همین بطالن واجد آثاری از جمله استرداد عوضین به مالکین خود خواهد 

بایع ادعا  بود یعنی مبیع باید به بایع و ثمن به مشتری مسترد شود اگر طرفین بر سر استرداد عوضین اختالفی پیدا کنند مثالً

توانند این دعاوی را بین خود صلح کنند کند هنگامی که مبیع تحویل مشتری شد معیوب نبوده و از این قبیل دعاوی، طرفین می

 .و چنین صلحی صحیح است
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 .ب صحیح است -119

ستکی وکیل در آن : ورشکستگی موکل باعث انحالل وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است ولی ورشکنکته

م از کتاب قانون .ق 682ماده  2رجوع کنید حاشیه  .اثر ندارد، زیرا ورشکسته اهلیت تصرف در اموال دیگران را از دست نمی دهد

 .مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

 .ب صحیح است -120

 .ر چه برای دین اصلی رهنی نباشدم: مضمون له می تواند درعقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند، اگ.ق 693ماده 
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