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قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و  961برابر ماده 

در "در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر

حقوق اختالف  این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای

را مواردی می دانند که در قانون تصریح  "موارد خاصه"نظر دارند. بعضی از استادان حقوق 

ام جشده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل )مضارب( در مضاربه باید ان

عقود دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در 

مسامحه )عقود مبتنی بر تسامح و احسان( علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق 

هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نيازهای "نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: 

و در ضمن اشاره کرده اند "اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند

ه نيازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار ک

. ادعای جدایی کامل قانون مدنی ه استقانون مدنی ایران بر پایه فقه اماميه استوار گردید. کرد

با اینحال باید اذعان کرد که  .است  بی اساس می، ادعاییالنيازی از منابع اس از فقه و بی

می، در عين حال که الزمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسسا

کافی نيست. لذا امروزه،  کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل مدنی

در حقوق ما یكی از  .باید نيازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تكامل یافته پاسخ داد

این اصل از   ر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصيلی است کهشرایط صحّت ه

اصول عقلی بوده که شارع مقّدس اسالم هم تأکيد خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما 

به طور استثنایی علم اجمالی را نيز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و 

 .ائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختالف استمصادیق این علم استثن



 

 فصل اول
 کلیات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بدون قرارداد   و شودمی تشكيل آن طرفين بين موضوعی گرفتن قرار مبنا با قراردادی هر

 مورد وجود ضرورت بر نيز ایران مدنی قانون. ندارد حقوقی وجود اعتبار عالم در موضوع،

 بيان را باشد معامله مورد که معينی موضوع وجود لزوم 631 مادة( 9) بند و کرده اشاره معامله

 بودن معلوم و کندنمی کفایت عقدی هر در معامله مورد وجود صرف حال،این با. است کرده

 باشد مبهم معامله، مورد آن در که ایمعامله لذا. است الزم نيز وصف و جنس مقدار، نظر از آن

 مثل) قراردادها از برخی در گاهی که فهميدیم البته. شودمی محسوب غرری و نبوده صحيح

 از برخی در یا و گيردمی صورت مسامحه معامله، مورد در ابهامات از برخی به نسبت( جعاله

 . نيست الزم معامله مورد از کامل ابهام رفع معامله تشكيل برای عقود

 مفيد عرفاً که چيزی هر و گرفت نظر در خاصی معيار تواننمی معامله مورد از ابهام رفع برای

 آنچه از غير دیگری معيار توانندمی قرارداد طرفين البته. کندمی کفایت باشد، ابهام رفع در

 در معياری چنين از استفاده. برگزینند خود معامله مورد عين شدن معلوم برای را است متعارف

 در و واقعه معاملة مورد به ایشان از یكی یا طرفين جهل به منجر که است پذیرامكان صورتی

 وزن وسيلة به شودمی معامله متر به که پارچه فروش بنابراین نباشد، معامله بطالن و غرر نتيجه

 معامله صحت در اشكالی شود جهالت رفع کهصورتی در تن و کيلو چون معيارهایی با کردن

 نمود، جهالت رفع پارچه از کردن پيمانه طریق از تواننمی عرفاً چون حالاین با. کندنمی ایجاد

 این به آیدمی که فصولی در. باشدمی قرارداد بطالن موجب معياری چنين با پارچه فروش

 از ابهام رفع طرق و نمود معلوم توانمی چگونه را معامله مورد عين که شودمی پرداخته موضوع

 چيست؟ خصوص این در عرف نقش و گيردمی قرار معامله مورد که عينی
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 هر بنابراین 6.است شده تعریف است، اجسام عداد در خارجی وجود در که مالی به عين،

 قانون 951 ماده از. گرددمی محسوب عين باشد، ملموس و اشاره قابل خارج در که چيزی

 معنی به را رفته کار به «کلی» مقابل در که «شیء» واژه قانونگذار که، شودمی فهميده نيز مدنی

 :شمرد بر توانمی زیر ترتيب به را عين اقسام. است برده کار به «عين»

 این مثل. باشد اشاره قابل و مشخص اموال سایر از جدای خارج عالم در که است مالی

 ممكن گيرد،می قرار معامله مورد که معينی عين مدنی قانون 951 ماده بنابر. زمين آن کتاب،

 خصوص در. االجزامتساوی شیء از کلی طور به معين مقدار یا مشاع یا باشد مفروز است

 مال که وقتی گفت، باید قرارداد انعقاد صورت در معامله، طرفين قصد با معين عين ارتباط

 شود ثابت بعداً اگر لذا کنند،می قصد را معين عين آن طرفين گيردمی قرار معامله مورد معينی

 باطل قصدها تالقی عدم علت به معامله است، معامله مورد عين آن از غير شده تسليم مال که

 و داشته را معامله مورد عين مشخصات تمام شده تسليم که دیگری مال که چند هر باشد؛می

 یک که این مثل. باشد معامله مورد عين از برتر خصوصيات، از برخی در کهصورتی در حتی

 یک تسليم موقع و شود فروخته معين سریال شماره با و معلوم مشخصات با تلویزیون دستگاه

 . شود تسليم نوع همان از دیگر تلویزیون

                                                           
. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران 6

 .61131، لغت شماره 6931
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 مجموعه یک از معلوم بخشی که است معين عين حكم در صورتی در معامله مورد

 از بخش کدام از مبيع که باشد نشده تعيين حال عين در و باشد مال نوع همان از االجزامتساوی

 آنچه جنس و مقدار اوصاف، که جهت این از معامله نوع این. گرددمی تحویل مجموعه آن

 محسوب عين است، اشاره قابل مزبور مال مجموعه و مشخص مجموعه داخل در شده معامله

 در» را آن قانونگذار است مجموعه آن از قسمت کدام مبيع نيست معلوم چون ولی. شودمی

 باید که مبيع از آنچه ولی است، معلوم مال مجموعه چند هر زیرا است، ناميده «معين عين حكم

 معامله مورد از نوع این مورد در حقوقدانان اغلب. نيست معلوم تسليم از قبل شود، تسليم

 صحيح تواندنمی است شده گفته که طورهمان که برندمی کار به را «معين در کلی» اصطالح

 هرگز که است خارجی بودن موجود معين، از مقصود که چون شودنمی کلی معين زیرا»باشد،

 9. «نيست کلی

 آنچه طرفين عقيده در و نشده اشاره آن به خارج در که است کلی معامله مورد صورتی در

 مال طرفين اگر حالاین با. باشد عدیده افراد بر صادق و نبوده معينی مال است شده معامله که

 معامله زمان در مبيع که چند هر دهند، قرار معامله مورد مقدار و وصف جنس، ذکر با را معينی

. است گرفته صورت معين عين به نسبت واقعه معامله باشد، نگرفته قرار طرفين مشاهده مورد

 صحه وصف ذکر با فقط و رؤیت بدون معين عين معامله امكان بر مدنی قانون 061 ماده

                                                           
 .13 ص ،691 شماره ،6931 تهران دانش، گنج انتشارات چهارم، چاپ حقوق اموال، لنگرودی، جعفری جعفر محمد. 9
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 از بعد بخرد وصف به فقط را آن و ندیده را مالی کسی گاه هر» مذکور ماده طبق گذارد،می

 به یا کند فسخ را بيع که شودمی مختار نباشد است شده ذکر که اوصافی دارای اگر دیدن

 .«کند قبول نحو همان

 مثالً باشد داشته هاییویژگی باید گيردمی قرار معامله مورد که چيزی هر که دانيممی

 لزوم که است این پرسش حال باشد،.. و ماليت دارای عقالیی، منفعت دارای التسليم،مقدور

 به است ایمعامله هر صحت شرایط از مدنی قانون 961 ماده بنابر که معامله مورد نبودن مبهم

 آن؟ بودن معين به یا دارد ارتباط مبيع بودن معلوم

 مبهم که دارد داللت امر این بر مدنی قانون 909 ماده اول قسمت و 961 ماده طرف یک از

 مقرر 909 ماده اول قسمت چنانچه دارد، ارتباط آن مورد بودن معلوم لزوم با معامله مورد نبودن

 «اجمالی علم» عبارت با 961 ماده در یا «باشد معلوم باید مبيع وصف و جنس و مقدار» داردمی

 شاید لذا. شودمی دانسته صحيح نيست، الزم معامله مورد به تفصيلی علم آنها در که معامالتی

 استثنا ذکر از قبل که ـ معامله مورد نبودن مبهم که است این نشانگر «علم» واژه گفت، بتوان

 .است مرتبط معامله مورد بودن معلوم لزوم با ـ شده بيان

 که شود اشتباه این به منجر است ممكن مدنی قانون 909 ماده اخير قسمت دیگر طرف از

 از نيز جنس و وصف تعيين خصوص در چون مقدار، تعيين برای «تعيين» واژه از استفاده همانند

 عين واژه نيز و برد بكار مبهم مقابل در را «معين» واژه باید بنابراین شودمی استفاده «تعيين» واژه

 بردن کار به که گفت باید حالاین با. بودن معلوم تا است سازگار بودن معين با بيشتر که معين

. رود کار به «معين» جای به نيز «معلوم» واژه که است این مستلزم معلوم، جای به معين واژه


