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 دتعّه اقسام 
 

 

 

 یجهنتبه ووسیله به

 

 

 
 

 

 تعهد مستقیماً ناشی از قرارداد است قراردادی:

   قراردادی نداشته باشد هر تعهدی است که منشأغیرقراردادی: 
 

 

  ه باشدی داشتمانت اجرای قانونآور باشد؛ به عبارتی، تعهدی که انجام آن، ضَشود که قانوناً الزامتعهدی را شامل میهر قانونی: 

را داراسوت، امّا قانوناً قابل مطالبه نیسوت؛ یعنی فاقد ضَمانت اجرای  «حقوقی رابطۀ»رکن ارکان تعهد، ازجمله  تعهدی کهطبیعی: 

 چهامّا چنان ؛تعهد را بخواهد)موضوووع( تواند اسووترداد موردرا ایفاء نماید، نمیآن «به میل خویش»رو، اگر متعهد از این قانونی اسووت 

 و مفهوم مخالف آن(  ق م 200)ماده  اشتباهاً ایفاء نموده باشد، از باب ایفای ناروا قابل استرداد است 

 
در عقود عهدی، اثر اصلی عقد، ایجاد تعهدی است که تعهد   هر عقدی یک اثر اصولی دارد که همان جهت تعهد استاصـلی: 

ت امّا تعهدات فرعی و تبعی، در همۀ عقود)چه عهدی و چه تملیکی( شود  پس تعهد اصلی، مختص عقود عهدی اساصلی نامیده می

 راه دارد 

 ؛ چه اثر اصلی عقد، تعهد باشد یا تملیک شودتعهدی است که به تبع اثر اصلی عقد ایجاد می تبعی: 

ر تعهد ناظر ب ممکن اسووت )شوورط(شووود  تعهد فرعیدر کنار تعهد اصوولی، ایجاد می که با توافق طرفین عقد، تعهدی اسووتفرعی: 

نسوبت به امری باشود که هیچ ربطی به تعهد اصلی ندارد؛ در هرحال، غرض اصلی از انعقاد عقد، ایجاد تعهد اصولی باشود یا اسواسواً 

 نامیم می« فرعی»را تعهد فرعی نیست؛ برای همین آن
 

 توان یک منبع تعهد دانست؟ آیا قانون را می

 ( ق م 132)ماده  حقوق املاک مجاورو (  ق م 22و  23)مواد ارتفاقمانند  حق ؛منبع مستقل تعهد است ،بله  درحقوق ایران، قانون در مواردی

 ( ق م 510)دادی ندارد  مسئولیت قرار اصولاً  متعهد وسیلهبه

 مگر متعهدله، انتساب نقض تعهدات به وی)متعهد( را اثبات کند      

 ( ق ت 320ق م +  222تا  220)مسئولیت قراردادی دارد   اصولاًنتیجه  متعهد به

 مگر خودِ متعهد، عوامل رافع مسئولیت را اثبات نماید   
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 در تعهدات، شخصیت طرفین چقدر تأثیر دارد؟ 

 گذار نیست که اشتباه در آن به صحّت عقد، خدشه وارد سازد                    ثیردر حدّی تأ اصولاًشخصیت طرفین 

 

 

 

 
 

 تعهد، منحصر به عقد است؟ منشأ 

  واقعه حقوقی یا قانون نیز باشد قوق ایران ممکن است علاوه بر عقد،خیر  اسباب تعهد در ح
 

 آیا تعهد، همان عقد است؟ 
ی با عقد ندارد؛ مانند تعهدات قانونی یا گاهی هم تعهد هیچ ارتباط ردی ناشووی از عقد و به عبارتی، اثر عقد اسووت؛خیر  تعهد در موا

 )تعهدات غیرقراردادی(مان قهریضَ
 

 چه تفاوتی با هم دارند؟  ،«توافق» ؛«معامله» ؛«قرارداد» ؛«عقد»

د، توافق امّا منشوووأ عق ند با اسوووامی متفاوت و موارد اسوووتعمال مختلف اکلی بیانگر یک ماهیتطور، به«همعامل»و  «قرارداد»، «عقود»

 قرارداد و معامله است 

 رود کار مید بهتر در مورد عقوبیش عقد:

 کاربرد دارد (  ق م 14؛ ماده )قراردادهای خصوصیتر برای عقود غیرمعینبیش قرارداد:

 است  )مغابنات(تر منظور از آن، قراردادهای مالی سودآوربیش معامله:

 د بود اد/ معامله خواهاست؛ که اگر به قصد ایجاد یک اثر حقوقی باشد، منشأ عقد/ قرارد )متقابل(تراضی و ارادۀ طرفینی توافق:

 1توافق، وقتی عقد است که به قصد ایجاد اثر حقوقی باشد  نکته

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                             
رفین، ماهیت بیع که  طچنان به اراده اشخاص است، نه آثار آن؛ حقوقی است؛ زیرا ماهیت« ماهیت»البته از نظر دکتر شهیدی، بهتر است بگوییم عقد، تراضی برای ایجاد یک   1

 شود ها بار میکنند امّا آثر اصلی بیع به حکم قانون بر تراضی آنیرا اراده م

  ( ق م 202و  241)اصل  مواد  ان= بطل در شخصیت طرف اشتباه   عقود مسامحی 1

 ( ق م1122ماده ) = خیار تخلف از شرط صفتدر شخصیت طرف اشتباه     عقد نکاح2

 مگر
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 خیارشرط  
 

 

 

 

 

 یعنی چی؟ شر  خیار 

ا برای هر دو، یا ها، ییعنی طرفین با هم تراضی نمایند که برای یکی از آن)خیار شرط(  شرط خیار، توافق طرفین عقد است برای ایجاد حق فسخ
 ، حق فسخ موجود باشد  ها(تنهایی یا همراه با یکی از طرفین و یا همراه با هردوی آن)بهبرای ثالث

« واهدهر وقت دلش بخ»تواند میلهِ شرطِ خیار( )مشروطحق فسخ است و نیاز به هیچ اتفاق دیگری ندارد و ذوالخیار)دارای( پس خیار شرط، واجدِ
 (دلبخواهیه آقاجون!)ناشی از شرط خیار، استفاده نماید  از حق فسخ 

 « شودیایجاد م»)خیار( حق فسخرخ دهد، )مملاً عیب یا غبن فاحش( رد نظرحق فسخند؛ یعنی اگر وضعیت مو)ایجادکنندۀ( امّا سایر خیارات، موجدِ

 

 شر  خیار، چه نوع شرطی است؟ صفت، فعل یا نتیجه؟ 
 عقد؛)موضوع( مورد «کیفیت»یا  «کمیت»شرط صفت، توافق طرفین است نسبت به 
 کاری؛ «عدم انجام»یا  «انجام» تکلیف به شرط فعل، توافق طرفین است نسبت به

که بعداً ننه آ« شد»اثر حقوقی آن ایجاد  العقد؛ یعنی به محض توافق طرفین،یک عمل حقوقی است ضمنکردن( )شرطمّا شورط نتیجه، اشوتراطا
س از اشتراط، پو  )برای خود یا ثالث(اند که حق فسخ وجود داشته باشدایجاد شود  حال، طبق تعریفی که از شرط خیار گفتیم، طرفین، توافق کرده

ا این آید  بوجود میبهله( )مشووروطنیاز به تراضووی و یا انجام یا عدم انجام کاری وجود ندارد؛ بلکه به محض اشووتراط، حق فسووخ برای ذوالخیار
 نوعی شرط نتیجه است  ،توضیح، شرط خیار

 

 آیا خیار شر ، خیاری است مشترک یا مختص؟
 خیاری است مشترک میان همۀ عقود  اصولاً

 

 

 

 
 
 
 

ار یعنی در خی؛ «)شرط بناییِ اجرای عقد(تخلف از تعهدات قراردادی»است؛ نه « )شورط خیار(تراضوی طرفین»خیار شورط، خیارِ ناشوی از 

سوخ حق ف« واجود»دهد که خیار شوورط، ؛ این نشان می«لخیاراارادۀ شخص ذو»جز شرط، اعمال خیار به هیچ چیزی وابسته نیست، به

 است؛ نه موجدِ آن!

 ح  نکا1
   وقف2
   ضَمان3
   صدقه4

 و یا اتفاقی  گونه تخلفکردن ناشوی از شورط خیار، ابتدائاً نیازمند هیچفسختصویر  فلسفۀ
  !های قلب ذوالخیار، وابسته است به تپشنیست؛ یعنی  اجرای حق ناشی از شرط خیار

اصولاً خیاری مشترک »گوییم خیارشرط پس اینکه می  رط راه نداردووارشوویوود، خووعق دراین چهووار مگر

بدین معناسووت که خیار شوورط، اسووتمنائاً در برخی « اسووت

 عقود راه ندارد؛ نه اینکه در برخی عقود، اختصاصی باشد!
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و همانطور که در مباحث عمومات صحّت ق م (  124)ماده از عمومات صوحّت معاملات و تعهدات قراردادی، معلوم و معین بودن است

نیزگفتیم، عمومات صوحّت، در شروط قراردادی نیز مُجرا است؛ لذا مدت شرط خیار اصولاً نباید مجهول یا مردّد باشد  در معاملات 
 ق م ( 441)ماده شود میعقد « بطلان»، باعث ودن مدت شرط خیارای، مجهول بمغابنه

 

شود؛ یم« بطلان»کند و موجبِ را خدشه دار می« اصل استحکام قراردادها»دائمی بودن یا غیرمضوبوط بودن خیار شرط،  توجه کنید:
 فیه از این رو است که هم شرط خیار باطل است و هم عقد مشروط

 
 که خیار شرط دائمی، صحیح است:مواردی ایاستثنائات مضبوط بودن 

 

 صلح محاباتی  صلح بلاعوض و؛ مانند  ، شرط خیار دائمی، صحیح است«ایمسامحه»در عقودِ و 1استمناء* 
 

؛ منظور شرط خیار است معلق بر انتقال عین مستأجره خیار شرط دائمی معلق به انتقال عین مستأجرهو مدنی()قانون 2استمناء* 
عین + )که هرگاه مال مورد اجاره را به دیگری منتقل کرد، بتواند اجاره را فسخ نموده، موضوع انتقالبرای این)مؤجر(؛ توسز مالک

قل شده منت )که بایع آن حق فسخ دارد(که عین مستأجره با بیع خیاریچنین خیاری در فرضی(  ق م 422)ماده الیه تسلیم نماید را به منتقل منافع(
اجارۀ   تواند درمی)مشتری بیع خیاری( صورت، موجررا اجاره داده باشد هم قابل تصور است  در اینآن الک بعد از عقد()مو سپس مشتری

چنین مبیعی، برای خود شرط خیار قرار دهد، معلق بر فسخ بیع از جانب بایع  یعنی هرگاه بایع، بیع را فسخ نمود، او هم بتواند اجاره 
را به ین مستأجره( )عبا فسخ اجاره، مبیعبه راحتی بتواند  )موجر(روست که در صورت فسخ بیع، مشتریاز این را فسخ نماید  این مقرره

 بایع مسترد نماید 
 

یعنی موجر در عقد اجاره  عین مستأجره  انتقالخیار شرط در عقد اجاره برای موجر، معلق بر  و(02موجرومستأجرروابز)قانون 3استمناء* 
 ر صورت انتقال عین مستأجره، برای وی خیار شرطی برای فسخ اجاره باشد  شرط نماید که د

همان  2ماده « ب»باشوود، چنین خیاری به اسووتناد بند  1302اگر قانون حاکم بر عقد اجاره، قانون روابز موجر و مسووتأجر سووال  نکته:
و بوده، یا  02جز قانون سال به ووانین موجر و مستاجر که قرارداد اجاره، مشمول ققانون قابل شرط است؛ و در سایر موارد)اعم از این
 ق م باید استناد جُست  422اساساً قانون مدنی بر آن قرارداد حاکم باشد( به ماده 

 

طرفین برای خیار شرط، مدتی معین نکرده باشند؛ امّا عرف حاکم، بیانگر مدتی برای خیار  در بعضی موارد ممکن است و4استمناء* 
اثباتی دارد و  دانیم و به تعیین مدّت برای آن، نیازی نیست  البته این امر جنبۀدر چنین مواردی، خیار شرط را مضبوط میشرط باشد  

 تا روز تنظیم سند رسمی، حق فسخ دارند؛ یا اگر شرططرفین عرفاً را اثبات نماید؛ مملاً در محل خاصی، مدعی مهلت عرفی، باید آن
تا روز تنظیم سند رسمی است  در چنین مواردی هم شرط خیار صحیح  ا معین نکنند، مهلت عرفی،خیار نمایند و مهلتش ر

 و هم عقد   مضبوط نبودن(صراحتاً رغم )علیاست

 

 آیا درج خیار شر  دائمی، در هرگونه عقد صلحی، صحیی است؟بسیارمهم: سؤال

 وان شرط خیار را غیرمضبوط نهاد تیم)اعم از صلح محاباتی و صلح بلاعوض( فقز در صلح مسامحی خیر؛

 شرط  
 بودن  مضبوط
 خیارشرط
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 آیا مجهول بودن مبدأ خیار شر ، به معنای مجهول بودن مدت آن است؟ سؤال:

ن )که همااز تاریخ انعقاد عقد مهلت تعیین شووده که مبدأ خیار شوورط مجهول باشوود،قانون مدنی، در صووورتی 444زیرا بنابر ماده  خیر؛

 شود آغاز می تاریخ اشتراط خیار است(

 

 خیار شرط دو شکل دارد:

 است )اشتراط خیار( انعقاد عقد خیاریهمان لحظۀ  ،خیار شرطی است که مبدأ آن؛ متصلخیار شرط 

  شودبوده، از آن لحظه به بعد آغاز می انعقاد عقد خیاریپس از است که مبدأ آن، مدتی خیار شرطی ؛ منفصلخیار شرط 

 نکته  ابع تا ، و اِلّشووود، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوووب میبتدای خیار شوورط معلوم نباشووداگر ا»مقرر داشووته    ق م 444ماده

یرا ز اریخ انعقاد عقد خیاری قرار دهند؛تاریخی بعد از تتوانند آغاز مدت خیارشوورط را ؛ پس طرفین می«اسووتقرارداد متعاملین 

را توان زمان آغاز آنبراین، مانند هر توافق دیگری میخیار شورط،  خود، توافقی مسوتقل از عقد اسوت، گرچه ضومن عقد آمده؛ بنا

 در عمل شایع است )اثر اصلی عقد اجاره( که در مورد اجارهمدتی بعد از توافق، تعیین نمود؛ چنان
 

 تبعیض خیار شرط: 
 آیا تبعیض خیار شر  امکانپذیر است؟

  ( ق م 452)ماده اصولاً خیر؛ مگر در موارد ذیل

 1  ام ثمن در برابر تمووام مبیعاسترداد تم  مقتضای اطلاق عقدخیاری 

 2 مبیع  «بعض»ثمن در برابر  «تمام»  استرداد 

 3 مبیع  «تمام»ثمن در برابر  «بعض»  استرداد     

 4مبیع «بعض»ثمن در برابر  «بعض»رداد   است 

 

 در اثر فسخ به استناد خیار شرط  گانۀ فوق این است کهمنظور از فروض سه

 ثمن  « تمام»پذیر باشد امّا بایع ملزم به استرداد مبیع تجزیه« بعض»مشتری ملزم به استرداد ر فرض دوم، د

 )عکس فرض قبل(مبیع را مسترد دارد« همۀ»ثمن باشد امّا مشتری لزوماً « بعض»در فرض سوم، بایع ملزم به استرداد 

 اشند ملزم ب)حسب مورد، مبیع یا ثمن( که در دست دارندپذیریتجزیه ضِطرفین تنها به استرداد بعضِ عوچهارم، هریک ازدر فرض

 ن تبعیض باید معلوم و معین باشد میزا که در موارد مذکور،البته توجه کنید *

 

  مقام و یا وکیِل متقاضِی شر  است؟که او نماینده یا قائم، بدین معناست«ثالث»آیا جعل خیارشر  برای 
 ؛ پس در نتیجه «خیر»

 نیست « کسهیچ اجازۀ»گیری نسبت به فسخ، نیازمندِ ثالث برای تصمیم  1

ثالث، وکیل ) ندارد؛ حتی متقاضیِ شرط را تر  حق اسقاط شرط خیار به نفع ثالث( )یا به عبارت دقیق« عزل ثالث»یک از طرفین به تنهایی حقِ   هیچ2

 ها نیست(طرفین یا یکی ازآن
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

 ،حسب مورد و یا عرف خلافی باشود اگر شورط خلاف کنند

 ذیر باشد پتجزیه)هرکدام که مورد تبعیض واقع شده( مبیع یا ثمن

 دبای ،عوضوین اگر قبض شدهاً در صوورت فسوخ، اصوول

عوضِ  +پس داده شوووند؛ مگر شوورط خلاف شووده  تماماً

 ( 4، 3، 2پذیر باشد)مواردمورد شرط خلاف هم، تجزیه

 

 

 یعنی
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 چیست؟ « خیارشر مقتری »
واسووطۀ ؛ پس اگر عقد جایزی بهضورورتاً لزوم عقدنه  ،عقد اسوت« غیرقابل فسووخ بودن»، شورط خیارمقتضوی برخلاف تصوور رایج، 

ست و شرط خیار فراهم ا)سبب( مقتضی ضومن عقد لازم یا سولب حق فسوخ توسوز طرفین، غیرقابل فسوخ شود،)شورط شودن( اشوتراط

چه در واقع، عقد لازم چون غیرقابل فسخ است مقتضی خیار شرط را داراست؛ پس چنانشورط قرار داد  ، خیار «برای ثالث»وان تمی

  عقد جایز نیز غیرقابل فسخ شود، دارای مقتضی خیار شرط خواهد بود 

 

 انقرای مدت خیار؟یا اثر عقد خیاری از چه زمانی است؟ وقوع عقد 

بر وحدت    بناافتداز لحظۀ وقوع عقد اتفاق می اصولی عقد بیع که نقل مالکیت اسوت،اثر در بیع خیاری،   ق م 452و  304بنابر مواد 

 عقد است « وقوع»ترتّب اثر اصلی عقد از لحظۀ در همۀ عقود خیاری، اصولاً توان گفت، ملاک می

 

 اثر اعمال خیار شرط:
 یرد گاز لحظۀ اِعمال خیار صورت می)موضوع خیار شرط( تملّک مال مورد معامله  1

ه واسطۀ بایجاد شوده در فاصلۀ وقوع عقد تا فسخ آن، به تبَع انتقال عین، متعلق به کسی است که  مّتصـِل  مالکیت منافع و نمائات 2

 شود مالک می فسخ
 باقی  لک شده بودما به واسطۀ عقدعین است، در مالکیت کسی که  منافع و نمائات منفصل، چون در زمان مالکیت طرف مقابل ایجاد شده و جدای از

  اندممی

ه شود کالممل، در مواردی اخذ میعوض و اجرتالممل نمائات و منافعِ قبل از فسخ وجود ندارد؛ زیرا   حق مطالبۀ عوض یا اجرت3

ش از ا پیکه نمائات و منافع، تمند شووود  در حالیبهره)بدون داشووتن حقی قانونی یا قرادادی( ، مِن غیر حق«دیگری»شووخص از مال یا کار 

ها در توابع دلیل انتقال نمائات و منافع متّصل نیز، دخول آن باشد که به واسطه عقد مالک شده است متعلق به طرف معامله میفسوخ، 

 ( ق م 350)ملاک ماده   عین است
 

 اثر تلف مبیع در عقد خیاری؛ قبل و بعد از تسلیم
 عمومی  تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعهقاعده

 ع نسبت بهمسئولیت بایانفساخ عقد و بعد از وقوع عقد و قبل از تسولیم آن به مشوتری، باعث  مبیع، قهری ، تلف ق م 322مطابق ماده 

 نامیم می «ضَمان معاوضی»امر را  د؛ اینگردمی ردّ ثمن به مشتری

 شود را شامل می این حکم، مختص بیع نیست؛ بلکه هریک از عوضینِ معینِ هریک از عقود معاوضی نکته:
  

 است  «مشتری»، از جیب «دو طرف»یا هر « بایع»تسلیم و در زمان خیار شرط « بعد از»ق م ، اصولاً تلف یا نقص مبیع،  453طبق ماده

« بیع عین معین»اسوتمناء  اگر خیار شرط مختص مشتری باشد، تلف قهری بعد از قبض، از مال بایع است  این حکم اختصاص به عقد 

  دارد
 

 شود؟ حال اگر قبل از تسلیم و در زمان خیار شر  بایع، تلف صورت گیرد چه میمهم: سؤال

مال مورد لف ت ضمانِزیرا ؛ خواهد بودکننده( معاوضهتر  و به عبارت دقیق)بایع  داراییاز  تلف بر اصل،؛ یعنی بنامگردیبه اصول بازمی

 عهدۀ بایع است برمعامله قبل از تسلیم، 

 

 ر هردو حالت فوق، تلف عین معین مورد معامله باعث انفساخ عقد است د نکته:
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 «ثالثنفعبهشرطآثار»
 

« عهدله و ثالثمت»و میان « متعهد و ثالث»؛ میان «هدلهمتعهد و متع»بندی است  میان تعهد به نفع ثالث در سوه حالت مختلف قابل دسته

 هر سه رابطه را بررسی خواهیم کرد که در ادامه مشروحاً آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :«متعهد و متعهدله»میان 

 ثالث درج شده( که شرطی به نفع)به نفع او بوده  نفع استذی هم طرف قرارداد است و هم   متعهدله، حقّ الزام متعهد را دارد، چون1

 نیز دارد « حبس»  اگر تعهد به نفع ثالث، عوض قراردادی باشد، متعهدله، حقّ 2

 

 گرچه صحیح است امّا در حق ثالث اثری ندارد اها کنند  البته اقالۀ آن« اقاله»فیه را عقد مشروط                      متعهد و متعهدله،     3

 

 علیه را بخواهد  الزام مشروط                شود و شرط در حق ثالث، قبل از اقاله، اجرا نشده باشد، ثالث      اگر عقد اصلی، اقاله 
 

 زام نماید لعلیه را اتواند مشروطمینفع شرط است؛ پس به استناد حقی که برایش ایجاد شده، علیه، رابطۀ قراردادی وجود ندارد؛ امّا وی ذیچون گرچه میان ثالث و مشروط 
 

 برای تحقق تعهد به نفع ثالث، آیا قبول ثالث شر  است؟مهم: سؤال

ر د رضووایت ثالث، ضوورورت دارد ( ؛ نه تحقّق آن)اسووتقرار شوورط« مؤثر شوودنِ شوورط»داشووته باشوود برای تملیکی لیکن اگر حالت  خیر؛

 صورت، تفاوتی میان شرط فعل و شرط نتیجه بودن تملیک، وجود ندارد این
 

 علیه )متعهد(، ضمانت اجرای آن چیست؟صورت تخلف مشرو در 

اجرای شورط فعل و شرط نتیجه را دارد  با این قید که اگر شرط نتیجه باشد، تخلف از آن ممکن نیست  حسوب مورد همان ضومانت

 ق م( 244شود )ماده ثابت می وبا جمع شرایز  وصورت، خیار تعذّر شرط امّا متصور است که متعذّر شود؛ در این
 

 درصورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد وجود دارد؟کننده( له/مشتر /شر )مشرو آیا برای ثالث، حق مراجعه به شار 

 نیست مدیون ثالث  له،و ثالث، رابطۀ قراردادی وجود ندارد و به عبارتی، مشروط له(متعهدله)مشروطمیان چون  خیر؛

 توانندمین

 ن

 توانندیوم

 دتواننمی

 ن

 دتوانویم

 

 

 متعهد 
 علیه()مشروط

  لهمتعهد
 (له/شارط)مشروط

  ثالوث
 (منتفع)
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 بررسی یک شبهه!
 

خیر تأدیه نسبت به ارز خارجی را صحیح و مجاز دانستند  با توجه به رهبری منتشر شد که خسارت تأمعظماستفتائی از مقام 1444ماه اردیبهشوت 12در تاریخ 
این مطلب آیا اشتند که دسؤال ( چم)تصویرسمتز این استفتاء بود برخی دانشجویان محترم با ارسال تصویر استفتاء مزبوراینکه جلسه تدریس این مبحث، پیش ا

 با مطالب کلاسی منافات ندارد؟
 522یل ماده ای که ذهخسارت تأخیر تأدیآن است برای تعهدات پولی نه  «وجه التزام»در پاسوخ باید بگویم آنچه در این اسوتفتاء موردنظر بوده اسوت، نوعی 

شرط کنیم که نسبت به تعهد پولی که موضوع آن، ارز خارجی است در صورت « ضمن عقد»تر اگر ما شود  به بیان دقیقمدنی مطرح میقانون آیین دادرسی
وجه به رأی التزام با تاین وجه)که  تأدیهاست نه خسارت تأخیر در  «وجه التزام»، یشورطچنین تأخیر در پرداخت و تأدیه، مبلغ مشوخصوی خسوارت پرداخت کنیم، 

برای جایی است که هیچ شرطی نسبت به تأخیر توسز  522چراکه خسارت تأخیر تأدیه مورد بحث در ماه ؛ اسوت(و صوحیح مشوروع ، 245رویه جدید به شوماره وحدت
 طرفین درج نشده باشد 

 مننتشر شده است  ( راست)تصویر سمت 1325نیز وجود دارد که در سال  یگریلازم به ذکر است نسبت به مسأله خسارت تأخیر تأدیه، استفتاء د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در قراردادهای فروش صوادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با خریداران، ثمن قرارداد ارز خارجی است و خریدار، مطابق با قرارداد فی» (:چپسمت)تصویراسـتفتاء
المللی ینهای بشوود که در صوورت تاخیر در پرداخت ثمن، خسوارت تاخیر تادیه پرداخت نماید  مبنای خسارت تاخیر معمولا براساس نرخمتعهد می مابین و با رضوایت خود،

تضائات تجارت وده و به دلیل اقالمللی کالا متعارف بدریافت خسارت تاخیر تادیه در بیع بیند  گردعدم پرداخت خریدار محاسبه میبانکی و از تاریخ سوررسوید ثمن معامله و 
گردد، ثمن معامله را هر زمان که تمایل گردد  در غیر این صورت خریدار تشویق میالمللی درج میالملل از جمله الزام خریدار به رعایت موعد پرداخت، در قرارداهای بینبین

دگان ایرانی و کشور بوده و موجب تاخیر در برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور داشت ولو با تاخیر پرداخت نماید و این امر مغایر مصالح و منافع صادرکنن
 «های ایرانی مغایر شرع انور اسلام است؟با توجه به این ملاحظات، آیا دریافت خسارت تاخیر ارزی به شرح فوق از خریداران کالاهای صادراتی تولیدی شرکتد  گردمی

کند، باید عمل نو  اعم از انجام کار یا پرداخت مبلغ وو چنانچه در ضمن عقد لازم شرط شود، اگر یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهدته و برکا    حمه ام و رکسلام علی  »پاسخ
ه معنای داخت پول در تاریخ مقرر، نباید بالاجرا است  البته شرط مذکور در مورد تخلف از پردر مقابل تخلف از شرط مقدار معینی به طرف مقابل بپردازد، شرط صحیح و لازم

 ید باشیدؤمموفق و ت  مهلت پرداخت باشد، وگرنه در حکم ربا و حرام اس تمدید

 
عنوان  قانون صدور چک، گرفتن وجهی به 12نظر به اینکه ماده  العالی()مدظلهای خامنه    محضور مبارک مقام معظم رهبری آیت ا تعالیبسومه» (:راستسمت)تصویراسـتفتاء

در  1322تصویب شده است در سال  1355باشود و از سوئی قانون مزبور که در سال شومارد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصول دین میخسوارت تاخیر تأدیه را مجاز می
 مستدعی است نظر مبارک را در مورد اینکه آیا گرفتن علیهذا  مجلس شوورای اسولامی مطرح و برخی از مواد آن اصولاح گردیده و به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است

 «د باشد اعلام فرماییخسارت تاخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می

حکم مستند به  رتدارد، و در هر صوخسارات ناشی از تاخیر تأدیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تاخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ن تعالیبسمه»ب  جوا
 «ت شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجراء هس قانون مصوب مجلس
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 گذرادرخصوصچندنکته

 «وکیلنمایندگی»
 

ر رود و پس از آن، همۀ اقدامات وکیل داز بین می» گانۀ ذیل اتفاق بیفتد، عقد وکالت مطلقاًپانزدهدر عقد وکالت، هرکدام از امور 

 حق موکل، اصولاً غیرنافذ خواهد بود؛ حتی اگر وکیل جاهل باشد  

 024حالت عزل اسوت که چنانچه وکیل از عزل خود توسوز موکّل، مطلع نباشد، اقداماتش به حکم قانون وووو ماده  فقطاسوتمناء آن 

گویند  دقت داشووته باشویدکه این اسوتمناء براسوواس قواعد حقوقی و ق م  وووو در حق موکل، نافذ اسوت؛ که به آن وکالت ظاهری می

 جمله فوت موکل، نیست اصولی، قابل تسرّی به سایر موارد از
 

 موارد مرتفع شدن وکالت:

 عزل توسز موکل .7

 استعفای وکیل .4

 فوت وکیل .3

 فوت موکل .2

 جنون وکیل .1

 جنون موکل .6

 سالبه به انتفاء موضوع شدن وکالت .1

 )از جانب موکل( عمل منافی با مورد وکالتانجام  .8

 انجام مورد وکالت توسز خود موکل .9

   )در وکالت امور مالی( «موکل»تگی ورشکس .70

 )در وکالت امور مالی(سفاهت وکیل  .77

 )در وکالت امور مالی(سفاهت موکل  .74

  اگر مدت تعیین شده باشد؛ چون مدت در وکالت رکن نیست  انقضای مدت وکالت .73

 انحلال شخص حقوقی .72

 )اتمام وکالت(وکیل انجام مورد وکالت توسز  .71
 

ر واً ناظمنعقد شود، صرف( یا بدون آنکه موضوع آن مشخص شود )یعنی بدون قید محودودۀ اذنقوطور مطلت بهواگر وکال ق:طلوکـالت م

شود و اگر موضوع معین نباشد، )اگر موضوع وکالت معین باشد، تنها ادارۀ همان مال معین را شامل می ق م( 001و  004)مواد وال موکل استوبر ادارۀ ام

 ( ؛ نه امورات شخصیموکل خواهد بود «اموال»کل  «ادارۀ»ناظر بر 

 الاختیار()وکیل تامیعنی وکیل، در عموم امور موکلش، در حدود مصلحت وی، اختیار دارد   :عـاموکـالت 
 

     کند، عقد نینچتواند موکل را به نکاح خودش دربیاورد؛ و اگر وکیل نمی اصولاًطور مطلق یا عام باشد، اگر وکالت در نکاح به نکته:

                           ( ق م 1422)ماده  نکاح او غیرنافذ است 

تأثیری در وکالت وی ندارد؛ زیرا ورشوکسوته « وکیل»دقت شوود که ورشوکسوتگی 

 )برای رعایت غبطۀ طلبکاران او(  ممنوع است« خویش»اً از دخالت در امور مالی صرف

  که علاوه بر عموم/ اطلاق وکالت، اذن به نکاح با موکل هم تصریح شده باشدمگر این
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ای نموده، اما وکالت خویش را کتمان کرده است. وکــیلی به نمایندگی از مــوکل خود، اقــدام به معاملـهسؤال: 

  درصورت عول یا استعفای او، چه کسی مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن عقد است؟
اسوت و همو مسوئول اجرای تعهدات ناشوی از قرارداد است؛ در کننده( )معامله، معامله برای وکیل ق م 120طبق اصول مندرج در ماده 

 تأثیر بوده است اثر است چون وکالت بر معامله بیاین خصوص، انحلال بعدی وکالت بی
 

 

 

« ا خـودب»تــواند به نمایندگــی از دیگری، آیا یک نفر مییک: سؤال

 معاملـه کند؟ 

« ل ابطالقاب» )موارد حسب مورد باطل، غیرنافذ و یا قابل ابطال استبله؛ استمنائاًاصوولاً 

 ق تجارت است(ومربوط به حق

 

 عقد قرار گیرد؟ از دونفر، واحدًا طرفینتواند به نمایندگینفر میآیا یکدو:سؤال 

 مواره امکانپذیر است  در موارد صحت معامله با خود، این امر ه بله؛

 
 تواند پیدا کند معامله با خود، دو معنا میپس 

 نفر از سوی طرفین، واحداً عقد را واقع سازد یک عام:  1

 عقد را واقع نماید )اَصالتاً( و از طرف خود)به نمایندگی( نفر از سوی دیگرییک خاص:  2
 

 

 صحیح است! «اصولاً»◄◄ معامله با خود ◄ 

 استمنائات 
 ق م   1244ماده علیه خود؛   معامله قیم نسبت به اموال مولّی1

 ق ا ح  112ق م  ناظر بر 1244ماده   معامله امین غایب و یا امین جنین نسبت به اموال غایب یا جنین؛ 2

 ق ت   اصلاحلایحه 132ماده مدیره)اشخاص حقیقی(؛   تحصیل وام یا اعتبار از شرکت توسز مدیرعامل یا اعضای هیأت3

 131و  134، 122مواد مدیره و مجمع عمومی عادی؛ مجوز از اعضوووای هیأت مودیره شووورکت، بدون  معواملوه مودیرعوامول یوا اعضوووای هیوأت4

  ق ت  اصلاحلایحه
 لایحه ق ت   213ماده از طبقه اول و دوم(؛  4  معامله با خود مدیرتصفیه یا اقارب او)تا درجه 5

 ق ت   323مفهوم مخالف ماده که مورد مأموریتش مظنه بورسی یا بازاری نداشته باشد؛ ار در مواردیکالعمل  معامله با خود حق0

  1332قانون منع مداخله ها؛   معامله با خود وزراء، نمایندگان مجلس،کارکنان دولت و شهرداری2

 ق ا ا م  130( ماده4ناظربربند)122مادهسوم؛ و سببی آنها تا درجه  معامله ارزیابان و دادورزها و مباشران فروش دوایر اجرای احکام و اقارب نسبی 2

 ق م   1422ماده   در مورد وکالت مطلق و یا عام در نکاح؛ 2

 ق م   002ماده   در مورد وکالت در امور مالی مقید)به طرف معامله قراردادن شخص خاص(؛ 14
 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

 معامله 
 با
 خود
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 علیه از یک طرف و به نمایندگی از دیگری از طرف دیگر، معامله کند؟ گی از موّلیتواند به نمایندآیا قّیم میسؤال: 

 گونه معامله با خود نیز امکانپذیر است علیه است، اینبله  در مواردی که مجاز به معامله برای مولی
 

 چیست؟ « ولّی قهری»وضعیت معامله با خود سؤال: 

 رای ولی قهری متصوّر نیست دودیتی بگونه محهیچعایت مصلحت، به شرط ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باشدکهمی «علیهال مولّیاعمال قیّم نسبت به امو»گراف کامل تصویر فوق قسمتی از *

 همراه با جزوه برای شما ارسال شده است 
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 علیه به نمایندگیشناسی طلاق و نکاح مولّیوضعیت

 استناد و تحلیل عملوضعیت نماینده نوع عمل محجور

صغیر
 

ت(
ج اس

ن ازدوا
ل از س

ل قب
ظور طف

)من
 

 ازدواج

  ولیّ

توانوود قبوول از سوون ازدواج)نووه لزوموواً سوون می« لووی قهووریو»  تنهووا  ق م 1441مسووتند بووه موواده 
بلووووغ(، بوووه نماینووودگی از صوووغیر، بووورای وی نکووواح منعقووود نمایووود؛ بوووه شووورط رعایوووت 

 مصلحت+اذن)تشخیص( دادگاه؛ وگرنه بدون اذن دادگاه،  غیرنافذ است 
 است  «شمسی»سال تمام  13و در دختر،  «شمسی»سال تمام  15* سن ازدواج در پسر، 

 باطل  یّوص

 باطل  قیّم

 طلاق

 باطل  ولیّ

 باطل  وصیّ

 باطل  قیّم

ن
مجنو

ی
دائم

 ازدواج 

  ولیّ

 
دخووالووت در امووور تووحووت اخووتوویووار  ، دادسووووتووان و دادگوواه، حووقّ ق ا ح 23بوونووابوور موواده 

طلاق  ، حق ازدواج و ق ا ح 22از طرفی، قیم به حکم ماده  (  را ندارد؛قهری+وصوویّخاص)ولیّولیّ
شووتری گیری بیم که نمایندۀ قضووایی اسووت و سووختمی را دارد؛ بنابراین، وقتی قیّدائ برای مجنون

ا خاص نیز چنین حقی رنسووبت به او وجود دارد، چنین اختیاری داشووته باشووود، به طریق اولی، ولیّ
دیق خاص، محدود اسووت به تصوودر مورد ولیِّ« دادگاه»که دخالت ؛ با این تفاوتخواهند داشووت
ص خصوووقهری  البته بنابر رویه قضوایی، حکم دادگاه همواره در این از جانب ولیّ وصوایت وصویّ

 لازم است 
 

  وصیّ

  قیّم

 
همان قانون، دادگاه می  23و مفهوم مخالف ماده   ق ا ح 22جوا کوه قیّم نمایندۀ قضوووایی اسوووت، بنابر  ماده از آن

 در صووورت تجویز ،م ویمی توسووز قیّنماید  پس  ازدواج برای مجنون دائ تواند در امور تحت اختیار او دخالت
 پزشک + اجازه دادستان، صحیح و نافذ است؛ البته بنابر رویه قضایی، حکم دادگاه هم ضروری است 

 

 طلاق

در « ولیّ»حق طلاق برای او را داراست؛ امّا منظور از  ،می  ولیّ مجنون دائ ق م 1132به ماده مستند   ولیّ

  وصیّ قهری( است  منصوب از جانب ولیّ قهری]پدر و جد پدری[ + وصیّخاص)ولیاین ماده، ولی

 علیه)مجنون دائمی(، پیشنهاد دادستان + تصویب دادگاه، ضروری است در مورد طلاق مولی  قیّم

ن
مجنو

ی
ادوار

 ازدواج 

 «غیرنافذ»  ولیّ
خود شخص باید در این باره تصمیم بگیرد و ارادۀ طرفین  چون نکاح امری شوخصی است و اصولاً»

تواند در مورد ازدواج مجنون توان گفت ولیّ یا قیّم نمیآید، مینکاح اسواسواً رکن عقد به شما می
قانون امورحسوبی منصورف از این مورد است، لیکن ]خود[ مجنون در  22ادواری اقدام کند و ماده 

 « تقل ازدواج نماید   تواند به طور مسحال افاقه می
 (24ص ، میزان،1320، پاییز42)دکترصفایی؛ دکتر امامی، مختصر حقوق خانواده، چ

  وصیّ

  قیّم

 طلاق

 «باطل»  ولیّ
 

است؛ زیرا « باطل»طلاق واقع سازد، آن طلاق  ،بدون اذن وی ادواری ومجنوناگر کسی از طرف 

نابراین و ب« ناپذیرفضولی»و بالتبع، « ناپذیرتعلیق»اعی است ایق ،، طلاق ق م 1135مستند به ماده 

 باطل 

  وصیّ

  قیّم

غ 
وو
ه بل
ط بو
وو
 من
وی
ائم
ن د
جنو
ج م
دوا
از

اج
زو
ن ا
سو
وه 
ن ب
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سو
و ر

 
ن 
وو
 چ
ت؛
سو
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 (0سقوط تعهدات )

 عهدبهوفای
 

 

  دارد« اجرایی»که جنبۀ است« خودِ عقد/ قرارداد»عهد، انجام تعهد ناشی از بهیوفا
 

 بدین معناست که « ۀ اجرایی داردعهد، جنبوفای به»می گوییم که این

 ورت گیرد و سقوط تعهدات حاصل شود؛عهد ص  عقد باید اجرا بشود تا وفای به1

 ؛)پس از مدتی بعد از عقد صورت گیرد( فاصله داشته باشدبا آن قق شود یا تواند به محض وقوع عقد محهد، میع  وفای به2 
 

 چیست؟ماهیت وفای به عهد 
 است؛ زیرا « واقعۀ حقوقی»یک  عهد، ماهیتاًوفای به

بدون ، ایفای دین توسز ثالث  ق م 202  اگر عمل حقوقی بود، انجام آن توسز ثالث غیرمأذون، غیرنافذ می شد؛ امّا به حکم ماده 1
 اذن مدیون هم معتبر است؛

، با ایفای دین از مال غیر بدون اذن  ق م 202شووود؛ امّا به حکم ماده   اگر عمول حقوقی بود، ایفوای دین از موال غیر، غیرنوافوذ می2
 شود؛مالک، اصلاً وفای به عهد محقق نمی

در صورت اخیر، به این دلیل که تعیین مصداق،   وفای به عهد، توسوز محجورین هم معتبر اسوت؛ مگر مورد آن، مال کلی یاشد  3
 عهد عمل حقوقی باشد که وفای بهدخالت در امور مالی است نیازمند اهلیت است؛ نه این

 

صورت، عهد هم عملی حقوقی است؛ زیرا در اینباشد، استمنائاً وفای به« یک عمل حقوقی انجام»عهد اسوتمناء  اگر موضوع وفای به
صووورت اگر نیازمند شوورایز صووحت اسووت؛ مانند وعدۀ قرارداد که موضوووعش انعقاد یک عقد اسووت؛ در این ایفای تعهد مزبور

 آن قرارداد غیرنافذ است   بدون اذن متعهد، اقدام به انعقاد قرارداد معهود با متعهدله نماید،)غیرمدیون( ثالث
 

 ارکان وفای به عهد:
 

 شوندهو ایفاء2                                  کنندهو ایفاء1

 و کیفیت ایفاء4                      ایفاء)موضوع( و مورد3
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 باید وفای به عهد کند؟ مسأله اینست! چه کسی

توان به پس ثالث را نمی؛ گیردمی متعهد صووورتاصووولاً توسووز خود عهد وفای به

؛ امّا اسوووتناد اسوووتزیرا حقوق دینی، تنها علیه مدیون قابل عهد الزام نمود؛ وفای به

 تواند دین مدیون را ایفاء نماید می« به اختیار»ثالث 

 

 هم انجام شود؟ « ثالث»تواند توسط ایفای تعهد می

 (و ملاک آن  ق م 202 ماده) ؛ مگر در دو استمناء ذیل ( ق م 202)ماده اصولاً بله

 رضایت متعهدلهنیازمند  اجرای تعهد توسز متعهد، به نفع متعهدله باشد   1استمناء

 یعنی قید مباشرت متعهد شده باشد؛ 
 

 نیازمند رضایت هردوطرف ، به نفع هردو باشد اجرای تعهد توسز متعهد  2استمناء

 ،برای وی مطلوب باشد مملاً ایفاء توسز متعهد، در رزومۀ کاری وی نیز مؤثر بوده 
 

 

 رد؟به مدیون را دا «حق رجوع»اگر ثالث، ایفای دین کرد، آیا 
 اصولاً خیر؛ مگر در موارد ذیل 

 ( ق م 202و  205)مواد عدم قصد تبرّع +  اذن از جانب متعهد و1استمناء

  + عدم قصد تبرّع ( ق م 340)ماده ادارۀ فضولی مال غیر و2استمناء

 + عدم قصد تبرّع ایفای دین توسز بدهکار تضامنی و3استمناء

  قانون تجارت( 221)ماده + عدم قصد تبرّع امی در پرداخت( مق)قائمکنندۀ وجه براتپرداخت و4استمناء

 مانند  پرداخت قبوض معوقه و عوارض شهرداری و مالیاتِ آپارتمان خریداری شده ؛ + عدم قصد تبرّع پرداخت حقوق و تعهدات قانونی و5استمناء
 

، پرداخت دین  ق م 205مند اثبات است؛ و بنابر حکم ماده نیاز« وجود اذن»بنابر اصول عدم ولایت، اصل بر عدم اذن است؛ پس همواره  نکته:

 است؛ یعنی هرگاه ثالث)غیرمدیون( دین دیگری« بخشش فقدان قصدِ»، «عدم تبرّع»توسز ثالث)غیرمدیون( ظاهر در عدم تبرّع است؛ منظور از 

مدیونیت وی به متعهد است و گویی با این کار، دین خود به او  را بدون اذن او و بدون مجوز قانونی، ایفاء نماید، این اقدام او اماره)قرینه(ای بر

قرض، دین او را  عنواندلیل مدیونیت به متعهد، بلکه بهکه ثالث اثبات کند که نه بهشوووود؛ مانند این« ثابت»را ایفاء نموده اسووت؛ مگر خلافش 

طورکه گربه برای رضوووای خدا همون ن دیگری رو بپردازی، یعنی بهش بدهکاری؛)همین که دیپرداخته و از این طریق، حق رجوع خود به او را محفوظ دارد  

فروض ، عدم مدیونیّت ثالث به بدهکار، م«اثبات اذن»امّا با که خلافش رو ثابت کنی( کنه! مگه اینگیره، معمولاً کسوووی دین دیگری رو مفتکی ادا نمیموش نمی

ته، امکان رجوع به مدیون پس از ایفاء، محفوظ خواهد بود؛ زیرا وقتی قانونگذار شوورط اسووت و ظهور در قرض یا نمایندگی در پرداخت داشوو

)اگه طلبکار بود و  حق رجوع را برای او محفوظ داشوووته؛ دهد، ضووومناًکه متعهد به ثالث اذن میهنگامی رجوع به مدیون را وجود اذن قرار داده،

در واقع اذن، حاکی از پاسخ ممبت مدیون به کسب اجازۀ ثالث است؛ عهد اذن می خواد؟!( مگه وفای به شوو اداء کنه که نیازی به اذن نداشت!خواسوت دینمی

 ای که گرفته شده تا بعد از پرداخت، ثالث بتواند به مدیون مراجعه نماید اجازه

می تواند به وی مراجعه کند  امّا در صوووورت چه در حدود اذن پرداخته، پس اگر ثالث)غیرمدیون( دین مدیون را با اذن او اداء نماید، بابت آن

 اثبات قصد تبرّع، حق رجوع ثالث به مدیون منتفی است؛ هرچند از جانب او اذن داشته باشد 

  به  نیازی نیست  وی؛ امّا استمنائاً به اثبات مأذون بودن دارد وی عدم تبرّعایفای دین توسز ثالث، ظهور در  ،نیزاستمنائات فوق در

 « عدم تبرّع»است نه ناظر بر « عدم ولایت»ناظر بر  استمنائات فوق،عبارتی، 

 تعهدایفای
 ثالثتوسط
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 ثالث آیا اذن در ایفاِ را باید ثابت کند؟ سؤال:
گر دیگران را ندارند، م یاصولاً حق دخالت در امور حقوقاصل بر عدم اذن است؛ به عبارتی، اشخاص ، «عدم ولایت»بنابر اصل  بله؛

 د وجود داشته باش / قضاییه قانونییا اجاز بوده صاحب حق مأذون از

 

  آیا ثالث، عدم قصد تبّرع خود را نیو باید اثبات کند؟ دیگر:سؤال
ه است  البته این اَمار« فقدان قصد بخشش»دارد؛ و منظور از عدم تبرّع، « عدم تبرّع»، ایفای تعهد دیگری، ظهور در  ق م 205خیر؛ زیرا بنابر ماده 

وجود داشته باشد؛ پس با اثبات وجود اذن، عدم تبرّع مفروض است و ظهور در قرض یا نمایندگی در پرداخت دین جایی کارساز است که اذن 

  ( ق م 202و  205)بخش اخیر مواد   اصولاً وجود نداردمدیون  رایعدم تبرّع، حق رجوع ب حتی درحالت قصددارد؛ امّا درصورت فقدان اذن، 

 

 لی بود و ثالث مأذون، بدون قصد تبرّع، اگر مورد تعهد، انجام عم

 است؛ « المملاجرت»اقدام به اجرای آن کرد، وی مستحق 

 

   میان متعهد و ثالث، رابطۀ ،زیرا در این زمینه  ( ق م 332و  330)مواد « استیفاء»از باب                                                                           

 قراردادی وجود ندارد                                                          
 

ها را آیا حق رجوع به آنکند،ها بدون اذن، دین سایرین را پرداختاز آن باشند و یکیداشته« اشتراکی»اگر بدهکاران، مسئولیت 

 دارد؟

، هر شخص فقز مسئول پرداخت سهم خویش است؛ پس در این یت تضوامنی()برخلاف مسوئولزیرا در مسوئولیت اشوتراکی خیر؛اصوولاً 

البته ) مورد، بنابر اصوول عدم ولایت، باید یا از سووایرین اذن داشووته باشوود و یا یکی از موارد اسووتمنائی را که سووخنش رفت، ثابت نماید

 شود(ئولیت اشتراکی و تضامنی با هم جمع نمیمنتفی است؛ زیرا مس 3استمناء 
 

 است؟ «امارۀ مدیونیت» پرداختآیا 
الظهور، پرداخت دین)بدون اذن(، ظهور در مدیونیت ایفاءکننده به ایفاءشونده دارد؛ و همواره اگرچه اصل بر عدم مدیونیت است، امّا بنابر اصاله

ظاهر پرداخت وی بر نمایندگی در کننده، از جانب مدیون اذن داشوته باشد)مأذون باشد(، چه ایفاءظاهر، اولی بر اصول عدم اسوت  حال، چنان

 پرداخت یا قرض است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ننده اگر ککننده اسووت؛ لذا پرداخت* اگر پرداخت از طریق چک و سووفته و اممالهم باشوود، چنین پرداختی، امارۀ مدیونیت پرداخت

 استرداد آنها را بخواهد باید خود ثابت کند که مدیون نبوده است  

 اگورحتی

 ن

 مگراینکه

 ن

 قراردادی( باشد المسمی )اجرتشتر از اجرتبی

 ن

 قراردادی( باشود المسمی )اجرتبرابر با اجرت

 ن

 قراردادی( باشد المسمی )اجرتکمتر از اجرت

 ن

 

 

 

 

پس  وقتی متعهد به ثالث اذن ایفاء داده، یعنی پذیرفته که خود، مسوووتحق مورد  ظهور در نموایندگی یا قرض  بوا اذن 

فقدان قصوود تبّرع  پرداخت، نیسووت؛ برای همین اسووت که در صووورت اذن،

مفروض بوده، حق رجوع ثالث به متعهد، ثابت اسووت؛ مگر متعهد قصوود تبرّع 

 ایفاءکننده)ثالث( را اثبات نماید 

 گویی ثالث به متعهد، مدیون بوده و در ازای دینش به وی، تعهد او را ایفاء نموده؛پس      ظهور در مدیونیت بدون اذن 

 ت؛ مگر عدم تبرّع خود را ثابت نماید ورو حق رجوعش به متعهد، منتفی اساز این                                                                         

 پرداخت دینِ دیگری
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 قابل استرداد است آیا؟! «تعهد طبیعی»ایفای 

مانت اجرای قانونی)قضووایی( ندارد و به عبارتی، از حمایت قانونگذار برخوردار نیسووت   منظور از تعهد طبیعی، تعهدی اسووت که ضووَ

 تعهد طبیعی را پرداخت نماید، حق اسووترداد ندارد؛ پس اگر به« به میل خود»کننده که ایفاءصووورتی در ، ق م 200مطابق ماده حال، 

 محفوظ است (  ق م 342)از باب ایفای ناروا؛ مادهپرداخته باشد، حق استرداد وی  اکراهیا  اشتباه

 
 

 

 کننده وفاعهد اصولاً دخالت در امور مالی است، اهلیت وفای بهجا که از آن

 شرط است؛ مگر 

  باشد؛ )عمل مادی( «کار معین»  مورد تعهد، انجام 1

 باشد؛« معیّنمال »  مورد تعهد، تسلیم 2

 باشد « وجه»  مورد تعهد، تسلیم 3

 

 

 
 

 عیتی دارد؟چه وض «محجور»)مثلًا مال مورد ودیعه( ، توسط مالک «معین»ایفای تعهد نسبت به تسلیم )مبیع معین( یا بازگرداندن عین 

چنین  متصوّر نیست؛ عرف نیز، گونه ضرری برای محجورعهد؛ زیرا با توجه به معیّن بودن مال، هیچصحیح است و در حکم وفای به

 کند امری را وفای به عهد محسوب می

 

 باشد یّ یا قیمولاذنبدون                                         ، معتبرمحجورمعینی باشد، پرداخت یا تسلیم یا تسلیم عین نقدوجهاگر موردتعهد،  کنید:دقت
   ،امّا مصادیق آن کاملاً یکسان است وجه نقد گرچه مال کلی است 

 معتبر خواهد بود  را بدهد،« همان میزان وجه»یا « همان مال»که البته بدیهی است در صورتی  

 

 

                    شرط)متعهد( اگر مورد تعهد، انجام فعل مادی یا ترک آن باشد، اهلیت ایفاکننده

 
 

 !شودنیز، وفای به عهد محسوب نمی ورشکستهمال کلی توسز  ایفای تعهد مالی یا تسلیم نکته:
 

 شود؟ ، وفای به عهد محسوب می«شدهتوقیف»یا « مرهونه»مال  ازآیا ایفای تعهد سؤال: 

 دانست  داستنایت، چنین ایفایی را باید غیرقابلخیر؛ با توجه به اصل عدم ولا

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

 است

 ن

 مگراینکه

 ن

 اسوت 

 ن

 

 

 

 اهلیت
 کنندهایفا

 نیست

 ن

 اگورحتی

 ن

 نیست 

 ن

 «حقوقی»زیرا اهلیت، شورط صحت اعمال 

متصف به صحت  اساساً است؛ اعمال مادی

 شوند!و بطلان نمی
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 اوصاف
 «حـوالـه»

 

 عقد!

 حواله بر برئ = علم اجمالی
 حوالۀ کامل= علم تفصیلی

 

 علیه در ازای برائت ذمّۀ محیل اشتغال ذمّۀ محال .1
 )مشترک میان حوالۀ کامل و حواله بر برئ( 
علبه)به دارایی محتال( ل طلوب محیل از محالانتقوا .2

 یه(علدر ازای انتقال دین محیل به محتال)بر ذمّۀ محال
 )مختص حوالۀ کامل( 

 

 نیازمند تلاقی سه اراده!
 ه(طرف)تنها عقد معین سه

 

 تبوَعی

 

 زملا

 عهدی

 معوض مسامحی

 رضایی

 یتوثیق

 شودثالمی وارد رابطۀ مدیون و طلبکار می
 )جهت تضمین پرداخت دین(

 انحلال دین اصلی بطلان دین اصلی = بطلان حواله شودبه تبع یک دین منعقد می

 قبل از انعقاد حواله = بطلان حواله

 بعد از انعقاد حواله = انفساخ حواله


