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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
وارد عرصه خدمت  تحصیل،  از  که پس  دانشجویانی  است.  نموده  خود جلب 
شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابع علمی یی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل 
پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 
پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب 
نیز رشته  و  این رشته  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی 
که  کتبی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  از گذشته  بیش  باید  به حقوق،  قریب  های 
از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، 
باشد. موسسه آموزش عالی  ناشر و نویسنده، قرار گرفته  مورد توجه و لحاظ 
آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد 
و غنی، توانسته است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با 
رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است که در این مسیر، بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



پیشگفتار

راستای  در  را  منسجم  ای  مجموعه  گردید  حاصل  توفیق  خداوند  خواست  به 
تلخیص حقوق  و  تشریح  .کتاب حاضر  کنیم  آوری  آموزش گرد  درامر  تسهیل 
این کتاب سعی شده  باشد. در  مدنی 6 عقود معین دکتر مهدی شهیدی می 
از حجم کتاب مرجع کاسته و اهم مطالب در آن قید گردد. و نکات مهم جهت 
رئوس  از  گرامی  دانشجوی  که  نحوی  به  گردد.  درج  و  تشریح  بهتر  یادگیری 
مطالب آگاهی حاصل نموده و نیاز خود را از موجز کالم برطرف سازد. در پایان 
کتاب تست های نیمسال های گذشته به همراه پاسخنامه تشریحی قرار گرفته 
است. این کتاب به منظور کمک در یادگیری متن کتاب مرجع و آمادگی آزمون 
که  محترم  داوطلبان  و  دانشجویان  است  امید  است.  شده  تهیه  مختلف  های 
مبادرت به استفاده و مطالعه ی کتاب حاضر می کنند به مقصود خود دال بر 
تسهیل در یادگیری و کسب آمادگی در آزمون نائل شوند. به هر حال مطالعه 
ی کتاب مرجع در کنار کتاب حاضر توصیه می شود تا زاویه ی دید محقق را 

وسعت بخشد.

 با سپاس فراوان 
سارا علیزاده
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متن ماده عنوان ماده ه  ر شما
ماده

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری 
نمایند و مورد قبول آنها باشد.

تعریف عقد ۱8۳

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. تعریف بیع ۳۳8

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع 
می شود. ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.

بیع به ایجاب و 
قبول و معاطات

۳۳۹

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا 
قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

بیع مشروط و 
موجل

۳۴۱

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد 
یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

معلوم بودن مبیع ۳۴2

هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف 
در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

اهلیت برای 
معامله و تصرف 

در مبیع

۳۴۵

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت 
عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه 

مشتری خود قادر بر تسلم باشد.

شرایط مبیع ۳۴8

در صورتی که مبیع کلی باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع 
ذکر شود.

لزوم تعیین مقدار 
و جنس و وصف 

مبیع کلی

۳۵۱

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، 
بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و 

نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

اشتباه و تدلیس 
در جنس مبیع

۳۵۳

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که 
کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود 
که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به 

محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

فروش ملک به 
شرط داشتن 
مساحت معین

۳۵۵

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

آثار اصلی بیع 
درست

۳62

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء 
تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیالء مشتری بر مبیع.

تعریف تسلیم 
و قبض

۳67

اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد 
شرط است نه در زمان عقد.

زمان قدرت بر 
تسلیم

۳70

اگر مبیع قبال در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین 
است در ثمن.

فروش کاالیی که 
در تصرف خریدار 

است

۳7۳

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. قبض خریدار نیاز 
به اذن ندارد

۳7۴

هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف 
دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر 

کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

حق حبس مبیع 
و ثمن

۳77
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۹ فصل نخست

   

متن ماده عنوان ماده شماره ماده

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد 
بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

کسر و فزونی مبیع به هنگام 
تسلیم

۳8۴

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. فزونی و کسر مبیع تجزیه ناپذیر ۳8۵

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع 
منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به 

حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری 
خواهد بود.

تلف مبیع قبل از قبض ۳87

در این جدول مواد کاربردی مرتبط با درس مدنی 6 آورده شده، بدین لحاظ 
مواد مربوط به خیارات بدلیل آنکه محل اصلی بحث از خیارات درس مدنی ۳ 

می باشد، آورده نشده است
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض 

مالی دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند، بدون مالحظه این که یکی از 
عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

تعریف معاوضه ۴6۴

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره 
می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین 

مستاجره گویند.

تعریف اجاره ۴66

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و اال اجاره باطل است. لزوم تعیین مدت ۴68

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر 
اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد.

تسلیم مورد اجاره ۴76

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر می تواند 
اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول 

کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد، 
مستاجر حق فسخ ندارد.

خیار عیب ۴78

هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع 
عیب نمود، اجاره باطل می شود.

عیب سبب رفع قابلیت انتفاع ۴8۱

اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی الزم آید که تاخیر در آن 
موجب ضرر موجر باشد، مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد، اگرچه 

در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کال یا بعضا 
استفاده نماید؛ در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعمیرات ضروری برای حفظ 
عین

۴8۵

هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر 
منع آن نباشد، موجر حق فسخ دارد.

تعدی و تفریط مستاجر ۴87

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم 
مستاجر گردد، در  صورتی که قبل از قبض باشد، مستاجر حق فسخ دارد 

و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود 
مزاحم رجوع کند، اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط 

می تواند به مزاحم رجوع کند.

مزاحمت شخص ثالث برای 
مستاجر

۴88

مستاجر باید:
اوال - در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا 

تفریط نکند،
ثانیا - عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در 

صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود، 
استعمال نماید،

ثالثا - مال االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در 
صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

تکالیف مستاجر ۴۹0

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، 
اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

تعریف جعاله ۵6۱
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متن ماده عنوان ماده ه  ر شما
ماده

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک 
از طرفین می توانند رجوع کنند، ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع کند، 

باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

جواز جعاله و آثار آن ۵6۵

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء، مقصود 
باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به 

نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف 
جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

توزیع اجرت بر اجزاء کار ۵66

مالی که جعاله برای آن واقع شده است، از وقتی که به دست عامل می رسد 
تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

امانت عامل ۵6۹

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معین از مال خود را 
به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و 

جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

تعریف قرض 6۴8

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال 
مقترض است.

تلف موضوع قرض 6۴۹

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی تواند 
قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.

شرط اجل 6۵۱

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع 
احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

صلح 7۵2

صلح با انکار دعوا نیز جایز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب 
نمی شود.

صلح با انکار دعوا 7۵۵

صلح بالعوض نیز جایز است. - 7۵7

حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.. - 7۵۹

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح 
باطل است.

- 762

صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطالن 
معامله صحیح است.

- 76۵

فصل نخست-بیع
تعریف بيع: بيع عبارتست از تمليک عين به عوض معلوم

نکته: مبیع باید از اموال عینی باشد. منفعت، عمل، حق ارتفاق نمی تواند  *
مبیع واقع شود.

نکته: عوض می تواند ثمن، عین، منفعت، عمل و دین باشد. *

نکته: در بیع عین معلوم و کلی معین تملیک عین در زمان عقد صورت  *
می گیرد اما در عقدی که مورد آن کلی است تملیک در زمان عقد حاصل 
نمی شود بلکه نتیجه چنین عقدی صرفا پیدایش تعهد یعنی تکلیف قانونی 

بر عهده فروشنده مال است.



۱۱  فصل نخست/ بیع

 برنامه نرم افزار کامپيوتری و فيلم سينمایی

این برنامه ها را باید در ردیف اموال عینی به شمار آورد. همچنین نمی توان 
نسخه های بدست آمده را منافع نسخه اصلی به حساب آورد اینها در عین 

تکثر از اعیان محسوب می شوند.

تفاوت بيع و معاوضه

عقد بیع و عقد معاوضه از نظر مورد معامله تفاوتی ندارند. تنها تفاوتی که بیع 
و معاوضه از حیث مورد وجود دارد عین بودن مبیع در عقد بیع برخالف 
مشخص  طرفین  قصد  بوسیله  عقد  دو  این  ماهیت  پس  است  معاوضه 

می گردد و آثار خاص خود را خواهد داشت.
مبحث نخست- شرایط بیع:

ایجاب و قبول  -1

اهلیت طرفین معامله  -2

مورد معامله  -3

مشروعیت جهت معامله  -4

1- ایجاب و قبول

قصد انشای ابراز شده طرفین، اصطالحا ایجاب و قبول خوانده می شود ایجاب 
قصد انشای ابراز شده ای است که دارای معنای ابتکار و پیشنهاد است و 

قبول، قصد انشای ابراز شده در موقعیت پذیرش ایجاب است.

2- اهليت طرفين معامله

هر یک از بایع و مشتری عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید دارای اهلیت 
تصرف در مبیع یا ثمن باشند.

3- مورد معامله

عقد بیع بی مورد باطل است.
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مورد معامله باید دارای شرایطی باشد:

1- مبیع باید عین باشد.

2- مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد.

3- خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد.

4- منفعت عقالیی داشته باشد. فروش الشه حیوان مرده، باطل است.

5- قصد در تسلیم باشد.

نکته 1: قدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی راهی  *
است برای دسترسی خریدار به مبیع.

نکته 2: قدرت بر تسلیم برای زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع الزم است  *
در هنگام تشکیل عقد

نکته 3: در بیع فضولی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه مالک الزم است  *
نه در زمان عقد

نکته 4: در صورتی که هنگام تشکیل عقد، قدرت بر تسلیم وجود داشته  *
ولی بعدا سلب شده باشد، هرگاه مبیع عین معین، یا در حکم آن بوده 
باشد، عقد بیع از زمان سلب قدرت منفسخ خواهد شد ولی در صورتی که 
مبیع، کلی فی الذمه باشد عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل می باشد.

6- موجود باشد - در صورتی که مورد معامله عین معین خارجی یا کلی در 
معین باشد الزم است که هنگام معامله وجود داشته باشد و اال عقد بیع 

باطل خواهد بود.

7- مورد معامله باید معین باشد. منظور از معین بودن اینست که مردد 
نباشد در این صورت معامله باطل است مثال بین فروش فرش و یخچال 

تردیدی نباشد.

باید معلوم باشد در غیر این  8- معلوم باشد: مقدار، جنس و وصف مبیع 



۱۳  فصل نخست/ بیع

صورت معامله باطل است.

تقسيم بندی انواع عين بنای کلی یا جزئی بودن:

عین معین: در اصطالح منطق جزئی خوانده می شود. مثل فرش، یخچال  -1

کلی در معین: شخصی 5 تن از سی تن برنج موجود در انبار خود را به   -2
دیگری بفروشد.

3- کلی ما فی الذمه: در اصطالح منطق کلی خوانده می شود. فروختن یک 
تن برنج

تقسيم بندی عين به مثلی و قيمی بودن:

مال مثلی: مالی است که اشباه و نظایر آن فراوان است. مال مثلی می تواند   -1
بصورت عین معین و یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه معامله شود.

مال قیمی: مالی است که اشباه و نظایر آن از هر جهت یافت نمی شود مال   -2
قیمی را منحصرا به صورت عین معین می توان فروخت و اگر بصورت کلی 

فی الذمه یا کلی در معین مورد معامله قرار گیرد عقد بیع باطل است.

تفاوت مورد معامله کلی در معين با مورد معامله مشاع:

معامله کلی در معین: در چنین موردی در صورتی که قبل از تسلیم   -
آن به خریدار قسمتی از آن معین که مورد معامله باید از آن خارج شود 

از بین برود خسارت تلف به فروشنده وارد خواهد.

مورد معامله مشاع: هر مقدار تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و   -
خریدار از هر دو تلف شده است.
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طرق رفع ابهام از اقسام مبيع:

عین معین: توصیف، مشاهده جنس، مقدار و کیفیت  -

کلی در معین: توصیف، مشاهده جنس، مقدار و کیفیت  -

کلی فی الذمه: منحصرا بوسیله وصف معلوم خواهد شد.  -

نکته: در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آید تمام مبیع باید مطابق  *
با نمونه باشد در غیر این صورت خریدار خیار فسخ خواهد داشت.

توابع مبیع

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن 
داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است 
اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف 

باشند.

نکته 1: در صورتی که داخل شدن چیزی در مبیع مورد تردید قرار گیرد  *
بر طبق اصل آن شی را نمی توان از توابع مبیع تلقی کرده و متعلق به 

خریدار دانست.

نکته 2: در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، مجرا و ممر به تبع مبیع متعلق  *
به خریدار خواهد بود برعکس در بیع زمین، زراعت و محصول، در بیع 

درخت، میوه، در بیع حیوان حمل متعلق به مشتری نمی شود.



۱۵  فصل نخست/ بیع

آثار بیع در قانون مدنی

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.  -1

عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار   -2
می دهد.

عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.  -3

عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.  -4

بخش اول - مالکیت مبیع و ثمن 

در صورتی که مبیع یا ثمن عین خارجی باشد ملکیت آن در لحظه پس از 
بدین  می کند  پیدا  انتقال  معامله  دیگر  طرف  به  بالفاصله  عقد  تشکیل 
جهت عقد بیع را در این وضعیت تملیکی می گویند ولی در صورتی که 
هیچیک از دو مورد معامله عین معین نباشند و کلی فی الذمه باشند عقد 

بیع عهدی است.

وجود خیار فسخ در بیع خیاری، مانع انتقال مالکیت نیست.

در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال مالکیت از حین 
حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

بيع صرف

بیع صرف عبارتست از بیع هر یک از طال و نقره به طال و نقره

منظور از قبض در بیع صرف، قبض مورد معامله بطور متوالی با ایجاب و قبول 
است پس اگر قبض در زمانی واقع شود که عرفا متوالی با ایجاب و قبول 

نباشد معامله باطل خواهد بود.

بيع تشریفاتی

در این نوع بیع تمام آثار انتقال مالکیت بدون حصول برخی شرایط محقق 


