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چکیده
قردادی با عنوان مجاني مثل وديعه يا عاريه ممکن است همراه با شرط عوض باشد يعني با استفاده از
عنوان مجاني مالک بموجب شرط ضمن عقد مال يا عملي از طرف مقابل مطالبه ميکند .در اين صورت
ماهیت حقوقي چنین عقدی موضوع بحث و تحقیق است و دارای آثار متفاوت مي باشد به عنوان مثال
چنانچه ماهیت اين عقود معوض به حساب آيد حق حبس برای هر يک از طرفین بوجود مي آيد ولي
اگر غیر معوض محسوب شود حق حبس برای مالک ايجاد نمي شود .نويسندگان حقوق معتقدند وجود
شرط عوض ماهیت عقد مجاني را تغییر نميدهد ولي به نظر نويسنده وجود شرط عوض در
قراردادهايي که بموجب قانون مجاني هستند در صورتیکه عوض قابل توجه يا قابل برابری با کار يا
خدمت طرف قرارداد باشد موجب تغییر در ماهیت عقد مي شود و نميتوان چنین عقدی را تابع تعريف
و احکام عقود مجاني دانست.
کلید واژهها

با وجود پيشرفتهاي گسترده صنعتي الکترونيکي و اطالعاتي که با گذشت زمان در بافت
سنتي جوامع پيش آمده است ،از اهميت و نياز مردم در جوامع مختلف به احسان و بخششي
که در قالب عقود مجاني شکل ميگيرد ،کاسته نشده است .قود معيني که در قانون مدني به
صراحت مجاني ناميده شده اند اعم از انکه داراي اثر تمليکي باشند مثل هبه و یا اثر قرارداد
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اعطاي اذن به منظور نگهداري یا استفاده مجاني باشد مثل ودیعه و عاریه ،ممکن است همراه با
شرط عوض باشد .با توجه به اینکه عقود مذکور ( عاریه و ودیعه )داراي ماهيتي مجاني هستند،
این سوال مطرح است که اگر طرفين به صراحت نام قرارداد منعقده فيمابين خود را ودیعه یا
عاریه گذاشته باشند ولي مالک بجاي خدمت یا کاري که براي دیگري انجام ميدهد مثل
نگهداري از مال دیگري یا بجاي اجازه استفاده از مال خود به دیگري ،شرط کند که طرف
مقابل هم باید براي او کاري انجام دهد یا مالي به او بدهد ،ایا این شرط عوض بدليل مخالفت با
عنوان و ماهيت عقدي که انتخاب کرده اند ،موجب بطالن عقد نميشود؟ و یا تاثيري در صحت
قرارداد طرفين ندارد؟ در موارد متعددي پيش ميآید که پدري یا برادري یا اشنایي کاري براي
دیگري انجام ميدهد و از عنوان عقدي رایگان هم استفاده ميکند ولي بالفاصله شرط عوض
هم ميگذارد و از طرف مقابلش کاري یا مالي به ازاي کار خود ميخواهد .در چنين مواردي
وضع حقوقي رابطه طرفين از حيث صحت یا بطالن قابل توجه و رسيدگي است.
سوال دیگري که بدنبال مساله فوق جاي طرح و بررسي دارد این است که با فرض صحيح
دانستن قرارداد طرفين آیا باید احکام و مقررات عقد رایگان ،ودیعه یا عاریه ،را بر روابط طرفين
حاکم دانست و یا بدليل وجود شرط عوض باید معتقد به وجود عقد دیگري باشيم با احکام و
مقرراتي دیگر .بعبارت دیگر باید نحوه توصيف قرارداد مشخص شود تا در صورت سکوت طرفين
در برخي جزیيات و بروز اختالف بتوان به قانون و مواد قانوني مرتبط استناد نمود.
الزم به توضيح است منظور از شرط عوض در عقود مجاني ،عوض قابل توجه است به
گونهاي که قدرت برابري با کار طرف مقابل یا معوض را داشته باشد.
همچنين با توجه به تنوع و کثرت عقود مجاني ،براي تحدید موضوع مورد بحث و مطالعه در
این مقاله فقط عقود ودیعه و عاریه مد نظر است و به ان پرداخته ميشود.
در این مقاله ابتدا تعریف و مفهوم عقود غير معوض یا مجاني بررسي ميشود و به تبع آن
عقد معوض ،و عقود دو تعهدي و یک تعهدي نيز بدليل شباهت زیاد به عقود معوض و غير
معوض توضيح داده ميشود تا از یکدیگر تمييز داده شوند ،سپس وضع حقوقي عقد مجاني
ودیعه یا عاریه با وجود شرط عوض از نظر بطالن یا صحت مطالعه ميشود تا مشخص نمایيم
چنين قراردادهایي را ميتوان ازلحاظ حقوقي صحيح و داراي اعتبار دانست یا بدليل وجود
شرط عوض در عقد مجاني و مخالف بودن این شرط با ماهيت عقد ،باید قایل به بطالن عقد
بود .قسمت پایاني به توصيف قرارداد و رابطه حقوقي طرفين اختصاص دارد یعني نام عقد
منعقده و احکام مترتب بر آن کدام است؟ آیا در صورت بروز اختالف و طرح دعوي قاضي باید
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به مواد مربوط به ودیعه و عاریه استناد نماید و یا بدليل شرط عوض و اینکه با وجود این شرط
طرفين نخواستهاند امور و اقدامات مجاني انجام دهند ،قایل به وجود عقد دیگري با احکام
متفاوت باشد.

مبحث اول :تعاريف و مفاهیم
قبل از ورود به مبحث اصلي و بررسي ماهيت حقوقي عقد مجاني با شرط عوض از لحاظ
صحت یا بطالن و نيز از جهت نوع عقد و احکام مترتب بر آن ابتدا به تعریف و شناسایي برخي
اصطالحات که شاید بدیهي یا شناخته شده به نظر برسد ولي قانون مدني و فقيهان به آن اشاره
یا تصریح ننمودهاند مثل عقد معوض و غير معوض ،شرط عوض و عقد دو تعهدي و یک تعهدي
ميپردازیم.
منظور از ماهيت عقد مجاني با شرط عوض تفسير قرارداد منعقده و بررسي آن از جهت
صحت یا بطالن و تشخيص نوع عقد یا توصيف رابطه حقوقي طرفين براي ترتب صحيح احکام و
مقررات مربوط بر آن است.
گفتار اول :عقود معوض و غیر معوض

شماره  ، 30زمستان 13۹5

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

قانون مدني در تعریف عقد یا در اقسام عقود و معامالت نامي از عقد معوض یا غير معوض
نميآورد .تعریف ماده  183قانون مدني بصورت نا خواسته به تعریف عقد غير معوض نزدیک
است :عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري
نمایند و مورد قبول آنها باشد .ماده  184قانون مدني نيز در مقام بيان اقسام عقود و معامالت
فقط به ذکر عقود الزم ،جایز ،خياري ،منجز و معلق اکتفا ميکند .قراردادها را به اقسام دیگري
نيز ميتوان تقسيم نمود مثل عقود تمليکي و عهدي و اذني که بر اساس اثر اصلي عقد است.
همچنين بر مبناي مورد معامله ميتوان قراردادها را به معوض و غير معوض یا مجاني تقسيم
نمود.
در عقد معوض آنچه مورد معامله قرار ميگيرد دو مال یا دو عوض است که یکي در مقابل
دیگري فرض ميشود .نمونه بارز عقد معوض ،بيع است که مطابق ماده  338قانون مدني
تمليک عين به عوض معلوم تعریف شده است .قرارداد اجاره و بسياري از قراردادهاي با نام یا
بي نام دیگر ،معوض هستند .در عقود معوض عوضين مورد معامله ناميده ميشوند و جزو ارکان
عقد هستند.
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در تعریف عقد غير معوض یا مجاني فقط یک مورد معامله وجود دارد و به قراردادي گفته
ميشود که بموجب آن یکي از طرفين مالي به دیگري ميدهد بدون آنکه چيزي در مقابل
دریافت کند .در این عقود که فقط یک مورد معامله وجود دارد ،دادن مال به دیگري به
منظورهاي مختلف ميتواند باشد .گاهي قصد طرفين تمليک است مثل هبه و گاهي هدف از
عقد مجاني فقط اجازه استفاده از منافع مال به رایگان است مثل عاریه .ودیعه نيز عقدي مجاني
است و فقط یک مورد معامله وجود دارد ولي به منظور تمليک یا اذن در انتفاع نيست بلکه
مورد ودیعه فقط جهت نگهداري و حفاظت به دیگري سپرده ميشود .به عبارتي در عقود غير
معوض مبادله ارزشها صورت نميگيرد و چيزي که یکي از متعاقدین به دیگري ميدهد بال
عوض است (صفایي.)35،1386 ،
ضابطه تشخيص و تمييز عقد معوض از غير معوض را در مورد معامله دانستهاند با این
توضيح که عقد معوض داراي دو مورد معامله است که هر یک عوض دیگري قرار ميگيرد ولي
در عقد غير معوض فقط یک مورد معامله وجود دارد مانند هبه که بموجب آن کسي مال خود
را مجانا و بال عوض به دیگري ميبخشد( .شهيدي )18،1380 ،فقهاي اماميه برخي از عقود
مجاني یاغير معوض را ذیل عنوان عطيه آوردهاند مثل صدقه که در فقه آن را عقدي مجاني
ميدانند که براي صحت آن باید عالوه بر ایجاب و قبول و قبض با اذن موجب ،قصد قربت نيز
وجود داشته باشد( .زین الدین الجبعي العاملي )1۹1،1۹83،فقها در تعریف و بيان خصوصيات
عقودي مثل ودیعه یا عاریه ،عالوه بر خصيصه امانت به جایز بودن این عقود اشاره دارند ،چون
از انها حقي بوجود نميآید و مالک یا طرف عقدهر وقت بخواهد ميتواند عقد را فسخ کند ،ولي
در تعریف برخي فقها به عنصر مجاني بودن اشاره نميشود و از دیگر قراین مجاني بودن قابل
برداشت است (قزویني زنجاني .)217،1372 ،برخي از حقوقدانان نيز در تعریف عقد مجاني
معتقدند عالوه بر عدم وجود عوض (عنصر مادي) باید قصد بخشش یا قصد تمليک مجاني
وجود داشته باشد تا بتوان به آن عقد غير معوض یا مجاني گفت (کاتوزیان.)۹ ،136۹ ،
گفتار دوم :عقود يک تعهدی و دو تعهدی
در عقود معوض بطور معمول به تبع عقد تعهداتي هم براي طرفين بوجود ميآید مثال در
عقد بيع که دو عوض وجود دارد و عقدي معوض است ،دو تعهد هم بوجود ميآورد که باید
توسط متعاقدین اجرا شود .بنابراین عقد بيع عقدي دو تعهدي ناميده ميشود ،تعهد فروشنده
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تسليم مبيع است و تعهد خریدار تادیه ثمن .اما در عقود غير معوض یا مجاني در غالب موارد
یک تعهد ایجاد ميشود و عقدي یک تعهدي است.
مورد معامله در قراردادها با تعهد ناشي از قراردادها متفاوت هستند .مورد معامله در اجاره،
عين مستاجره و اجاره بها است و بر این اساس به اجاره عقد معوض ميگویند .در همين قرارداد
دو تعهد هم بوجود ميآید :تعهد موجر بر تسليم عين مستاجره و تعهد مستاجر بر تادیه اجاره
بها.
اثر عقد را نيز باید از مورد معامله و تعهد ناشي از قرارداد جدا نمود .اثر عقد امري اعتباري
است که در حقوق براي هر قراردادي قایل ميشوند .اثر عقد معوضي مثل بيع ،تمليک عين
معين است به عوض معلوم .با انعقاد بيع ،مبيع که عين معين است بال فاصله به ملکيت مشتري
در مي آید و بدون هيچ اقدام مادي یا بدون هيچ کاري مشتري مالک ميشود و طرف مقابل هم
ثمن را طلبکار مي شود .به تبع این اثر ،فروشنده متعهد است مبيع را تسليم کند و خریدار نيز
متهد است ثمن را بپردازد ،یعني بيع عقدي دو تعهدي است.
اگر چه در اینکه مورد معامله با تعهد ناشي از عقد متفاوت است ،تردیدي نيست ولي در
تمييز و تفکيک بين عقود معوض و غير معوض با عقود دو تعهدي و یک تعهدي گاهي مشکل و
اختالف پيش ميآید .در این خصوص برخي نویسندگان ضمن توضيح و تبيين این تفاوت ،به
این نکته اشاره دارند که فقط عقود معوض دو تعهدي نيستند بلکه گاهي عقدي که معوض
محسوب نمي شود هم دو تعهدي است مثل عقد نکاح (صفایي .)36 ،1386 ،البته به نظر
ميرسد عقد نکاح را نباید در تقسيم بندي عقود معوض و غير معوض قرار داد زیرا عقد غير
معوضي که در مقابل معوض قرار ميدهند ،داراي یک مورد معامله است مثل هبه و عاریه ،ولي
در نکاح اصال مورد معامله وجود ندارد و بطور اساسي با قراردادهاي مالي یا معامالت متفاوت
است .اما در اینکه از عقد نکاح براي هر دو طرف تعهداتي بوجود مي آید و عقدي دو تعهدي
است تردیدي نيست.
عقود غير معوض یا مجاني متنوع و متعدد هستند و داراي آثار حقوقي متفاوت .برخي اثر
تمليکي دارند و موجب انتقال مالکيت ميشوند مثل هبه که در خصوص صحت و امکان وجود
شرط عوض در آن ،قانونگذار به صراحت در ماده  801قانون مدني مقرر ميدارد :هبه ممکن
است معوض باشد و بنا براین واهب ميتواند شرط کند که متهب مالي را به او هبه کند یا عمل
مشروعي را مجانا بجا آورد .با توجه به ماهيت عقد هبه و تصریح قانونگذار به موضوع امکان
معوض بودن آن ،در این مقاله مورد بررسي قرار نميگيرد .برخي دیگر از عقود مجاني که اثر
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اصلي آنها اعطاي اذن از طرف مالک به طرف مقابل است و اذن به منظور استفاده یا اذن در
حفاظت و نگهداري ميباشد یعني عقود ودیعه و عاریه در این مقاله مد نظر بوده و مورد مطالعه
قرار ميگيرند زیرا در خصوص امکان معوض بودن آنها یا امکان وجود شرط عوض در آنها
تصریحي در قانون وجود ندارد .قانون مدني در خصوص غير معوض بودن آنها در مواد  607و
 635به ترتيب در مورد ودیعه و عاریه تصریح دارد.
در فقه اماميه که نویسندگان قانون مدني به آن نظر داشته و از آن الهام ميگرفتند گاهي از
شدت وضوح به مجاني بودن این عقود تصریحي نداشتند و یا گاهي با قيد تبرع و لزوم تبرعي
بودن این عقود ،مجاني بودن آنها را ميرساندند( .موسوي اصفهاني)48۹ ،1۹77 ،

همانطور که اشاره شد منظور از عقود مجاني با شرط عوض در این مقاله ،عقود ودیعه و
عاریه است .بدیهي است کسي که مالي را براي نگهداري و حفاظت بعنوان امانت یا ودیعه
ميپذیرد ،ممکن است در مقابل کاري از طرف دیگر بخواهد یا عوضي مطالبه کند .همچنين
است وقتي کسي مال خود را براي استفاده دیگري تحویل ميدهد ممکن است اعطاي مالي یا
انجام کاري را از طرف مقابل بخواهد .در امکان پذیر بودن چنين درخواستي (شرط) تردیدي
وجود ندارد ،اما این رابطه حقوقي و قرارداد را با توجه به مجاني بودن عقود ودیعه و عاریه
چگونه باید توجيه کرد .قانون مدني این دو عقد را به صراحت مجاني معرفي کرده است و سابقه
فقهي و عرفي جامعه ما نيز مجاني بودن این قراردادها را در راستاي احسان و نوع دوستي تایيد
ميکند .آیا چنين قراردادي را بخاطر وجود عوض باید باطل دانست و گفت با تعریف و
ویژگيهاي مذکور در قانون سنخيت ندارد یا مي توان چنين قراردادهایي را صحيح دانست.
شماره  ، 31بهار 13۹6
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گفتار اول :بطالن عقد مجاني با شرط عوض
مواد  607و  635قانون مدني در تعریف ودیعه و عاریه به صراحت این عقود مجاني تعریف
شدهاند .با توجه به اثر اصلي این قراردادها که صرفا اعطاي اذن و اجازه به منظور خاص
(نگهداري و یا استفاده از منافع) به طرف قرارداد است و نه تنها طرف قرارداد مالک نميشود
حتي ایجاد حق هم نميکند بلکه صرفا اعطاي اذن است لذا این قراردادها جایز هستند و هر یک
از طرفين هر وقت خواست ميتواند عقد را فسخ کند .در واقع جایز بودن این عقود بدليل

شکراله نیکوند
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ماهيت و اثر اصلي آنهاست که حقي براي طرف دیگر ایجاد نميکند تا مالک ملزم به رعایت آن
و پایبندي به عقد باشد.
در بررسي سابقه فقهي این قراردادها نيز ویژگي جایز بودن آنها مهمترین خصيصه به
حساب ميآمده و در تعریف فقها دیده ميشود (شيرازي .)424 ،140۹ ،البته برخي از فقها با
صراحت به مجاني بودن این عقود در تعریف و بيان احکام آنها اشاره مستقيم ندارند( .شمس
الدین مکي العاملي ،1378 ،صص 310و.)314
منظور از شرط عوض ،مقدار مال یا انجام کاري است که معادل مقدار استفاده از مال یا کار
طرف قرارداد است .بعبارت دیگر ودیعه و عاریه معوض یا با شرط عوض یعني ودیعه یا عاریهاي
که در آن عوض قدرت مقابله با معوض را دارد.اما در مواردي که عوض ناچيز است مثل عاریه
دادن یک دستگاه اتومبيل به مدت یک ماه در مقابل (به عوض) یک جفت جوراب یا یک عدد
روزنامه ،بدون تردید عقود مجاني ماهيت و ویژگي مجاني خود را حفظ ميکند .بنابراین منظور
از شرط عوض در عقود ودیعه و عاریه ،عوض قابل توجهي است که بطور معمول و متعارف
ميتواند در مقابل معوض قرار بگيرد.
استدالل شده است که با توجه به مجاني بودن این عقود و اینکه مبتني بر احسان و کمک
به دیگري هستند ،احسان وکمک در صورتي باقي است که از طرف مقابل چيزي گرفته نشود
بنابراین شرط نمودن عوض در این عقود مجاني ميتواند بر خالف مقتضاي عقد و مفسد آن
باشد (امامي.)165 ،1372 ،
غير از بحث شرط عوض ناچيز که قابل توجه نيست و بطور قطع به ماهيت عقد مجاني
خللي وارد نميکند و تردیدي در صحت عقد مجاني با شرط عوض نيست ،برخي از حقوقدانان
معتقدند در ودیعه و عاریه نيز شرط عوض تا جایي امکان دارد و صحيح فرض ميشود که جنبه
فرعي و تبعي داشته باشد ،ولي همين که به عنوان عوض در برابر خدمت رایگان قرار بگيرد
ماهيت آن را تغيير ميدهد (.کاتوزیان ،همان )14 ،این ضابطه که اگر عوض جنبه فرعي و تبعي
داشته باشد ودیعه و عاریه ماهيت خود را حفظ ميکنند ولي اگر عوض در مقابل استفاده از مال
دیگري به رایگان یا در برابر خدمت رایگان امين قرار بگيرد ماهيت این عقود را دگرگون
ميکند ،هميشه و به سهولت قابل تشخيص و تميز از یکدیگر نيست ،زیرا طرفين چنين مواردي
را در قرارداد به صراحت بيان نميکنند و معموال قرارداد از این حيث مطلق و بدون قيد است
مثل موردي که مالک خانه و باغ قبل از مسافرت به خارج از کشور اموال مذکور و دارایيش را با
عنوان امانت یا ودیعه به همسایه مورد اعتمادش ميسپارد ،همسایه نيز با این شرط ميپذیرد
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که مالک اتومبيلش را در طول مدت مذکور جهت استفاده در اختيار امين قرار دهد .در چنين
مواردي به راحتي نميتوان گفت شرط عوض در مقابل معوض قرار دارد یا فقط جنبه فرعي
دارد .به هر حال برخي از نویسندگان این عقيده را دارند که وجود شرط عوض ،ماهيت عقد را
تغيير ميدهد .تغيير ماهيت عقد را باید به معني بطالن عقود ودیعه و عاریه دانست .البته
بطالن عقود مجاني با شرط عوض به معني باطل بودن رابطه حقوقي طرفين نيست بلکه باید
گفت رابطه حقوقي طرفين عنوان دیگري دارد و باید تابع قواعد واحکام عمومي سایر قراردادها
باشد و نه تابع احکام مربوط به عقد مجاني.

شماره  ، 31بهار 13۹6
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مطابق این نظریه ،عقد مجاني اگر به همراه شرط عوض باشد و عوض هم قابل توجه باشد
(نه ناچيز و کم ارزش) ،باز هم هيچ لطمهاي به عقد مجاني نميزند و ماهيت عقد را دگرگون
نميکند .یکي از دالیل برخي حقوقدانان که چنين شرطي را در ودیعه و عاریه صحيح ميدانند،
استناد به عقد هبه است که قانونگزار در ماده  801قانون مدني مقرر نموده هبه ميتواند
معوض باشد .گاهي همان نویسندگاني که احتمال ميدهند شزط عوض در ودیعه و عاریه بر
خالف مقتضاي عقد و مفسد آن خواهد بود ،خود اشکال ميکنند که مجاني بودن این عقود
مانند جواز از مقتضيات اطالق عقد است و بنابراین منافاتي ندارد که ضمن این عقود مجاني،
عوضي هم در مقابل آن شرط شود و قراردادن عوض منافاتي با فلسفه ودیعه (یا عاریه) که
احسان است ندارد ،مخصوصا در صورتيکه عوض ارزش معوض را نداشته باشد چنانکه در هبه
است که علت آن ملي و دارا نمودن طرف مقابل است و ميتوان آن را بصورت معوض درآورده و
شرط عوض نمود (.امامي ،همان)
دیگر حقوقداناني که شرط عوض در عقد مجاني را صحيح دانستهاند به گونهاي که تغييري
در ماهيت عقد نميکند نيز شبيه استدالل فوق را داشتهاند و باز هم به عقد هبه استناد
نمودهاند با این مضمون که :مجاني بودن ودیعه مانع از آن نميشود که ضمن عقد یا در نتيجه
پيمان جداگانهاي شرط شود که مالک پاداش یا حق الحفاظه به امين بدهد زیرا این پاداش با
خدمت مربوط به نگهداري رابطه حقوقي پيدا نميکند و در زمره تعهدهاي اصلي ناشي از عقد
نميآید و جنبه فرعي دارد .نمونه بارز عقود مجاني هبه است که در نتيجه آن کسي مالي را به
دیگري ميبخشد .پس اگر در چنين عقدي شرط عوض به ماهيت عقد اصلي لطمه نزند ،در
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عقود مجاني دیگر نيز باید آن راپذیرفت ،مگر اینکه دليل خاصي آن را منع کند (کاتوزیان،
.)16 ،1376
آنچه از نظرات فوق قابل مشاهده است ،در پذیرش عقد مجاني با شرط عوض ،برخي از
استادان با تصریح به اینکه عوض در مقابل معوض شرط ميشود و یا با عبارت :ميتوان عقد
مجاني را بصورت معوض درآورد و شرط عوض نمود (مرحوم دکتر امامي) ،چنين عقدي با شرط
عوض را صحيح دانسته اند ولي برخي از استادان جدیدتر در توضيح صحت چنين شرطي ،این
قيد را آورده اند که شرط عوض زماني صحيح است که در زمره تعهدهاي اصلي نباشد و جنبه
فرعي داشته باشد .همچنين در مواردي که شرط از جهت اصلي یا فرعي بودن مطلق باشد و
طرفين به این نکته اشاره یا تصریحي نداشته باشند نيز حمل بر فرعي بودن شرط ميکنند
(مرحوم دکتر کاتوزیان).
نکته قابل توجه دیگر،بحث هبه و شرط عوض در آن است که طرفداران صحت عقد مجاني
با شرط عوض ،وجود قانوني هبه معوض در ماده  801قانون مدني را دليلي بر صحت نظر خود
ميدانند .در توضيح ماده  801ق.م .نویسندگان برداشتهاي متفاوت ند و به نظر ميرسد
همواره با تردید و احتياط نظر دادند .حتي براي توجيه یا تفسير صحت هبه معوض برخي
عقيده دارند مقصود ماده  801ق.م .از عبارت هبه معوض،هبه با شرط عوض است آن هم به
گونهاي که مبادله صورت نپذیرد یعني دو هبه یکي اصلي و دیگري فرعي و بصورت شرط در
یک عقد جمع باشد و به هيچ کدام از دو هبه نتوان اطالق عوض کرد( .کاتوزیان)502 ،1380 ،
به نظر ميرسد اینگونه تکلف و توجيه در نظر این عده ،خود نشان دهنده این نکته است که
در اصل براي صحت هبه،نباید عوض داشته باشد و اگر هم شرط عوض بگذارند باید شرط جنبه
فرعي داشته باشد و نتوان گفت یکي در مقابل دیگري است و حتي نباید به آن عنوان عوض
اطالق کرد .البته این نظر در خصوص هبه معوض برگرفته از نظر برخي فقهاي اماميه است که
معتقدند حقيقت هبه معوضه ،هبهاي است که در آن عوض گرفتن از متهب شرط شده باشد و
در این صورت نباید آن را انشاي تمليک در برابر عوض به صورت مقابله دانست و این تفاوت
اساسي بيع با هبه معوضه است( .انصاري)33 ،13۹2،
این نظر که در هبه معوضه نباید به شکل مبادله و معاوضه باشد بلکه شرط باید جنبه فرعي
داشته باشد ،به این موضوع و مساله نيز ارتباط پيدا ميکند که اگر هبه معوضه باشد ولي واهب
هنگام هبه معين نکند متهب چه مالي باید به او بدهد ،تکليف چيست .با توجه به نظري که
معتقد است شرط عوض نباید در مقابل معوض باشد بلکه باید فرعي باشد ،در اینجا هم انتظار
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ميرود عوض باید از لحاظ ارزش وقيمت کمتر از مال هبه شده باشد در حاليکه فقها در این
خصوص معتقدند :هر گاه عوض را واهب در وقت هبه معين نکند و شرط مطلق عوض بکند
پس ظاهر این است که صحيح است وتعيين آن بعد از عقد موقوف است بر تراضي طرفين و یا
رجوع به مثل یا قيمت( .قمي گيالني )28،1380 ،به تبع نظر فقها شارحين قانون مدني نيز در
شرح ماده  801ق.م .به این نکته اشاره دارند که اگر هبه معوض باشد و واهب عوض را تعيين
نکند متهب باید عوضي که مماثل با مال موهوب باشد بدهد( .حایري)701 ،1376 ،
در واقع حکم به مثل یا قيمت در هبه معوضه این نکته را ميتواند برساند که در هبه
معوضه ،شرط عوض ميتواند در مقابل معوض باشد نه اینکه فقط شرطي فرعي به حساب آید،
بخصوص زماني که واهب عوض را معين نکرده باشد واز این حيث مطلق باشد .بنابراین به نظر
نميرسد بطور مطلق بتوان پذیرفت که در عقد مجاني با شرط عوض ،عوض هميشه جنبه فرعي
دارد یا باید آن را هميشه فرعي محسوب نمود.
مطلب دیگر که در هبه معوضه باید به آن توجه داشت ،اثري است که شرط عوض
ميگذارد .با این توضيح که در هبه اصل آن است که واهب حق رجوع دارد و ميتواند از هبه
رجوع کند ،ولي وقتي هبه معوض شد یا در آن شرط عوض گذاشته شد و به قبض نيز درآمد،
دیگر امکان رجوع براي واهب نيست .بدليل عيني بودن عقد هبه،در عدم امکان رجوع واهب هم
فقها این شرط را قایلند که اگر عقد هبه کامل و شرعي منعقد و به ثبوت برسد و واهب عوض را
اخذ کرده باشد ،چنين عقدي الزم است( .قمي گيالني ،همان )1۹ ،قانون مدني به تبعيت از
نظر فقها با این حال که در ماده  803اصل را در هبه قابل رجوع بودن ميداند ،در بند  2همان
ماده ،موري را که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد ،قابل رجوع نميداند.
شماره  ، 31بهار 13۹6
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مبحث سوم :توصیف عقد مجاني با شرط عوض
عقود مجاني متعدد و گسترده هستند و آثار مختلفي دارند .برخي اثر تمليکي دارند مثل
هبه و برخي دیگر صرف اعطاي اذن به منظور نگهداري یا جهت استفاده هستند .همانطور که
در مقدمه بيان شد در این مقاله منظور از عقد مجاني فقط عقود عاریه و ودیعه است که از
جهات زیادي به یکدیگر شبيه هستند و اثر حقوقي مشابهي دارند .هبه چون اثر تمليکي دارد و
فقها و حقوقدانان بسيار به آن پرداختهاند موضوع این مقاله نيست هر چند نویسنده معتقد
است حکمي که ودیعه و عاریه با شرط عوض دارد شامل هبه هم ميشود .بطور مختصر به
تعریف وشناسایي این دو عقد ميپردازیم.

شکراله نیکوند

ودیعه را فقها معموال به استنابه در حفظ تعریف کردهاند یعني نایب گرفتن در نگهداري از
مال (محمد بن مکي العاملي .)22۹ ،1۹83 ،قانون مدني در ماده  607به سپردن مال جهت
نگهداري و مجاني بودن آن به صراحت اشاره دارد .جایز بودن این عقد نيز بدليل ماهيت این
قرارداد و اثر آن است که صرفا اعطاي اذن به طرف مقابل است .در تعریف عاریه نيز فقها به اثر
عقد که صرف اعطاي اذن یا اجازه براي تصرف وانتفاع ازمال است اشاره دارند.ویژگي جایزو
مجاني بودن در عاریه نيز همانند ودیعه است ودر نوشتههاي فقها به صراحت وجود دارد
(موسوي اصفهاني ،همان .)48۹ ،قانون مدني در تعریف عاریه به اعطاي اذن یا اجازه ومجاني
بودن آن تصریح دارد (ماده  635ق.م ).اذن در انتفاع یا اجازه انتفاع بعنوان اثر اصلي عقد عاریه
را نباید با حق انتفاع اشتباه نمود .حق انتفاع عبارت ازحقي است که بموجب آن شخص ميتواند
از مالي که عين آن ملک دیگري است یا مالک خاص ندارد استفاده کند (ماده  40ق.م .).این
حق انتفاع در قالب عقودي به نام عمري رقبي و سکني ميتواند بوجود آیدو در هر صورت این
عقود الزم هستند و بعد از تحقق مالک نميتواند عقد را فسخ کند وانحالل این عقود فقط
درموارد خاص است.در حاليکه عاریه این ویژگي را ندارد وموجب حق انتفاع نميشود با این
حال برخي از حقوقدانان به اشتباه یا اهمال در مورد عاریه نوشتهاند :عاریه هم از عقودي است
که موجب حق انتفاع است اما به عکس عقد عمري عقد جایز است (جعفري لنگرودي،1370 ،
.)181
منظور از توصيف عقد مجاني با شرط عوض آن است که با توجه به ویژگي مجاني بودن
عقود مذکور آیا ذکر عوض موجب تغيير ماهيت و عوض شدن آن ميشود یا همچنان همان
عقد مجاني (ودیعه یا عاریه) است که در آنها شرط عوض قرار داده شده است.
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مطابق این نظر در عقد مجاني ودیعه و عاریه چنانچه طرفين عوض قرارداده باشند یا شرط
عوض بگذارند عقد صحيح است و ماهيت مجاني خود را حفظ ميکند و عقد همچنان مجاني و
تابع تعریف و مقررات مذکور در قانون مدني است.با توجه به اینکه عقود مجاني ودیعه و عاریه
جزو عقود معين هستند که قانونگذار عالوه بر تعریف احکام و آثار مترتب بر آنها را در قانون
آورده است لذا در صورت اعتقاد به بقاي عقد مجاني با وجود شرط عوض باز هم باید همان
مقررات بر آن حاکم باشد.
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بارزترین عقد مجاني هبه است و از قدیم برخي فقها بحث شرط عوض را در هبه طرح و
بحث نموده اند.قبل از بحث شرط عوض این سوال را نيز فقها بررسي نمودهاند که آیا مطلق
هبه مقتضي لزوم عوض هست یا نه؟یعني اگرکسي مالي را به دیگري هبه کند و هيچ شرطي
نگذارد آیا متهب باید به عوض مالي که به او هبه شده مالي را به واهب هبه کند یا براي باید
براي واهب کاري انجام دهد؟ یکي از فقهاي برجسته در این مورد پاسخ ميدهد که هر چند
بحث اختالفي است وحتي برخي معتقدند مطلق هبه هم مقتضي عوض ميباشد ولي نظر
مشهور و قویتر این است که مطلق هبه مستلزم عوض نيست به جهت اصل و عمومات و عدم
دليل بر وجوب آن (قمي گيالني ،همان.)27 ،
آنچه قابل توجه است اینکه برخي از فقها معتقدند در هبه مطلق متهب باید عوض مالي را
که به او بخشيده شده بدهد و حتي بر او واجب دانسته اند که عوض بدهد هر چند که واهب از
او مطالبه نکرده باشد .برخي از فقها نيز احتمال دادهاند که منظور کساني که مطلق هبه را
مستلزم عوض ميدانند آن است که الزم بودن هبه موقوف است به عوض .یعني هبه عقدي
جایز است و بطور معمول واهب ميتواند از هبه رجوع نموده و مال هبه شده را پس بگيرد ولي
اگر متهب نيز عوض آن را به واهب داده باشد هبه الزم ميشود و دیگر واهب نميتواند رجوع
کند .همچنين از قول برخي فقها نقل شده است :هبه ادني به اعلي مستلزم وجود عوض هست
نه غير آن .نظر به اقتضاي عرف که بدون عوض راضي نيست پس جایز نخواهد بود از براي اعلي
تصرف در آن اال به عوض مثل آن یا بيشتر (همان).
به نظر ميرسد بحث شرط عوض در عقود غير معوض بيشتر ناشي از عقد هبه و نظر فقها در
این خصوص بوده است و قسمت کمي از مباحث فقها در مواد راجع به هبه و شرط عوض
درقانون آمده است.در ماده  801ق.م .به ذکر این نکته که هبه ممکن است معوض باشد بسنده
نموده است و بقيه مباحث در خصوص هبه مطلق را نياورده است .حقوقدانان نيز به تبع قانون
مدني به مباحث مذکور نپرداختهاند و فقط ازصراحت قانون در هبه معوض استفاده و استناد
نمودهاند که در عقودي مثل ودیعه یا عاریه نيز شرط عوض ماهيت آنها را دگرگون نساخته
وعقد مجاني را تبدیل به عقد معوض تبدیل نميکند همانطور که هبه با شرط عوض را قانون
مدني معاوضه یا بيع نميخواند (کاتوزیان.)26 ،1376 ،
برخي نيز ویژگي مجاني بودن حق انتفاع را با هبه و عاریه درنظر گرفته و درجمعبندي
نتيجه گرفتهاند که :عاریه معوضه مانند هبه معوضه صحيح است مثل اینکه یک نفر کتاب خود
را به شما عاریه دهد به شرط آنکه شما هم متقابال اتومبيل خودرا به او عاریه دهيد ...پس عاریه
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هم از عقودي است که موجب حق انتفاع است اما به عکس عقد عمري عقد جایز است (جعفري
لنگرودي.)181،1370 ،
گفتار دوم :ايجاد قراردادی متفاوت
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اگر قراردادي عنوان ودیعه یا عاریه داشته باشد ولي قرارداد معوض باشد ،مثل ماده 801
ق.م.که ميگوید :هبه ممکن است معوض باشد ،و یا در آن شرط عوض شده باشد ،به نظر
ميرسد با لحاظ شرایطي ماهيت عقد دگرگون ميشود ونميتوان احکام مقرر براي آن عقد
معين را بر قرارداد منعقده جاري دانست و گویي قراردادي جدید و متفاوت منعقد شده است
که تابع قواعد و احکام عمومي قانون وشرایط مقرر بين طرفين است.
مطابق ماده  607و  635ق.م ،.دو عقد ودیعه وعاریه مجاني هستند لذا چنانچه طرفين با
عنوان ودیعه یا عاریه ،قرارداد معوض یا با شرط عوض را بين خود منعقد و اجرا نمایند ،دیگر
نميتوان این قرارداد را تابع تعریف قانون مدني از عقد مجاني و مقررات مذکور در آن دانست،
زیرا مقررات مذکور مربوط به عقدي است که با تعریف قانون هماهنگ و سازگار باشد ،در غير
این صورت قرارداد موجود را باید تابع مقررات و احکام عمومي قراردادها به حساب آورد .اگر چه
برخي نویسندگان حقوقي تالش دارند بين عقد معوض و عقد مجاني با شرط عوض (بطور
مطلق و با هر شرطي) تفاوت اساسي قایل شوند .بعنوان مثال گفته شده است :در عقد معوض
هر یک از دو مورد در مقابل مورد دیگر قرار گرفته است و هر دو مورد از ارکان عقد به حساب
ميآید در صورتيکه در عقد غير معوض با شرط عوض،رکن اصلي عقد از نظر مورد یکي است و
موضوع این شرط رکن عقد نيست بلکه بصورت موضوع فرعي در ضمن عقد لحاظ شده است
مانند آنکه شخصي فرش خود را به دیگري هدیه کند به شرط آنکه متهب کتاب خود را به او
ببخشد (شهيدي.)1۹ ،1380 ،
حتي زمانيکه قانونگزار با صراحت ميگوید هبه ممکن است معوض باشد ،برخي باتوجه به
قسمت دوم ماده قانوني معتقدند منظور قانون شرط عوض بوده است (نه عقد معوض) ،اما به
نظر ميرسد در عالم واقع شرط عوض با وجود شرایطي ميتواند ماهيت عقد مجاني را تغيير
دهد .یکي از شرایط آن است که عوض باید بطور معمول قدرت برابري با معوض را داشته باشد
یا بعبارت دیگر عوض باید قابل توجه باشد نه اینکه عوض ناچيز باشد .عوض ناچيز در عقد
مجاني هرگز ماهيت عقد مجاني را دگرگون نميسازد .مثالي که به نقل از یکي از استادان
حقوق در باال ذکر شد یعني هبه یک فرش به شرط آنکه متهب کتاب خود را به او ببخشد،

67

شماره  ، 31بهار 13۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

ماهیت حقوقي عقود مجاني با شرط عوض

68

ميتواند نمونه بارز عوض ناچيز محسوب شود که مسلم است ماهيت عقد را دگرگون نميکند
زیرا بطور معمول ارزش وقيمت یک فرش بيش از ده برابر بها و قيمت یک کتاب است.
شرط دیگر براي تغييرماهيت عقد و ایجاد قراردادي متفاوت آن است که عقد مجاني مطلق
نبوده باشد .اگر مطلق بوده و طرف عقد به دلخواه خودش مالي به طرف عقد بدهد ،بطور مسلم
عقد مجاني است ولي وقتي عقد مجاني تغيير ماهيت ميدهد که عوض به صراحت بين طرفين
شرط شده باشد .بنابراین هر گاه شخصي اتومبيل خودرا به رایگان به دوست و همسایهاش به
مدت یک هفته جهت رفتن به مسافرت خارج از شهر عاریه دهد و عاریه مطلق و بدون شرط
عوض باشد ولي مستعير خودش مالي را به معير هبه کند و ببخشد ،موجب تغيير ماهيت عقد
مجاني نميشود هر چند که در عمل عوض منافعي را که استيفا کرده است ،پس داده است.
برخي از حقوقدانان باوجود آنکه شرط عوض در عقود مجاني را با تاکيد وصراحت موجب
تغيير ماهيت عقد مجاني نميدانند وحتي هبه معوض ماده  801ق.م .را هبه با شرط عوض
ميدانند ،گاهي در مورد مشابه ناخواسته مطلبي ميآورند که ميتواند نشان از تمایل به قبول
تغيير ماهيت عقد با شرط عوض باشد ویا نشانه دوگانگي در نظرات .مثل این عبارت « :انتقال
حق انتفاع اگر در برابر عوض قرار بگيرد با اینکه مالکيت منافع را به مستاجر نميدهد در حکم
اجاره است و عرف در این باره قاطع به نظر ميرسد »(کاتوزیان .)350،1384 ،حق انتفاع
مجاني است چرا اگر در برابر عوض قرار بگيرد در حکم اجاره است؟ آیا شرط عوض در ماهيت
آن اثر نگذاشته است .در حکم اجاره بودن حداقل این معني را ميرساند که از برخي آثار و
ویژگيهاي عقد جدید و متفاوت تبعيت ميکند ودیگر همان عقد مجاني مطلق با همه آن آثار
نيست.
براي امکان تغيير و ایجاد ماهيت جدید در عقد مجاني با شرط عوض و در پاسخ به
حقوقداناني که ظاهرا تغيير ماهيت و تشکيل عقد جدید را نپذیرفتهاند ،ميتوان به ضابطهاي که
این نویسندگان در تميز جوهر عقد مجاني ارایه نمودند دقت وتوجه نمود «  :بيشتر نویسندگان
در تعریف عقد مجاني تنها به عنصر مادي آن پرداختهاند وعقدي را که در آن عوضي نباشد
مجاني گفتهاند ولي تامل بيشتر در ماهيت این عمل حقوقي نشان ميدهد که بخشش داراي دو
عنصر مادي و ارادي است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که هبه تحقق ميیابد :باید
حقي از دارایي واهب به دارایي متهب منتقل شود بدون اینکه عوضي داشته باشد و نيز بایستي
واهب قصد بخشش یا تمليک مجاني داشته باشد ،نه وفاي به عهد وادا دین (کاتوزیان،136۹ ،
.)۹
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بنابراین وقتي دو عنصر اساسي ،جوهر عقد مجاني را تشکيل ميدهد ،یعني هم از لحاظ
مادي عقد مجاني باید بدون عوض باشد و هم از لحاظ قصد واراده باید مجاني باشد ،معلوم است
وقتي در ظاهر با اسم عقد مجاني روبرو ميشویم ولي ميبينيم شرط عوض وجود دارد آن هم
واقعي و قابل توجه (نه ناچيز) ،مثل آنچه در عقود معوض است ،بایداعتقاد به تغيير و دگرگوني
ماهيت عقد داشته باشيم و قایل به تشکيل عقدي جدید و متفاوت .همچنين است وقتيکه
قرارداد طرفين عنوان ودیعه ،عاریه و یا امانت دارد ولي بدليل مهيا بودن شخص براي انجام
کاري مشخص و یا نوع مال مورد حفاظت (اتومبيل و پارکينگ) ،بطور صریح یا ضمني ،عوض
وجود دارد و عوض هم قابل توجه و قابل برابري با کار انجام شده ،باشد قرارداد صحيح ولي
دیگر ودیعه معمول و تعریف شده قانون مدني نيست( .نيکوند .)26 ،13۹2 ،برخي از
نویسندگان در بيان التزام وتعهدات ناشي از عقد نوشتهاند« :تعهدات ناشي از مقتضاي ذات عقد
مانند انتقال ملکيت در بيع و انتقال منفعت در اجاره و تملک بدون عوض در هبه و این تعهدات
در حقيقت همان موضوع هر عقد است» (عميد زنجاني .)1۹۹ ،1382 ،البته واضح است امور
فوق الذکر تعهدات ناشي از عقد نيستند بلکه آثار عقد هستند ولي آنچه مد نظر است اینکه
نویسنده تملک بدون عوض را در هبه جزو مقتضاي ذات عقد دانسته است بنابراین باید پذیرفت
وجود شرط عوض،عقد مذکور را از ماهيت دچار تغيير و دگرگوني ميسازد و قراردادي جدید و
متفاوت بوجود ميآورد به شرط آنکه عوض داراي شرایط الزم مذکور باشد.
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عقود ودیعه و عاریه به تصریح قانون مدني جزو قراردادهاي مجاني هستند .در عقود مجاني،
مورد معامله فقط یک مورد است وعوضي وجود ندارد .اما ممکن است به هر دليل ضمن عقد
مجاني ،شرط عوض گذاشته شود .این شرط عوض اگر ناچيز باشد یعني در مقابل اقدام طرف
عقد بسيار کم ارزش به حساب آید ،چون اصال عوض محسوب نميشود و مثل عدم عوض است،
هيچ اثري نداشته و موجب تغيير در ماهيت عقد مجاني نميشود مثل عاریهاي که معير به مدت
یک هفته اتومبيل خود را به رایگان و جهت استفاده به دوست خود تحویل ميدهد و شرط
ميگذارد مستعير روزنامهاي تهيه و به معير هبه نماید .چنين عوض ناچيزي را هيچ نویسندهاي
اعتقاد به تغيير ماهيت عقد مجاني ندارد.اما اگر عوض از لحاظ ارزش و قيمت بتواند با آنچه به
رایگان داده شده برابري نماید ،این پرسش مطرح است که شرط عوض ميتواند ماهيت عقد
مجاني را تغيير دهد؟ اغلب حقوقدانان معتقدند اینگونه شرط عوض ،ماهيت عقد مجاني را تغيير
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نميدهد .اما به نظر ميرسد با توجه به تعریف عقود مجاني ومعيار و ضابطهاي که براي تميز
این عقود از قراردادهاي معوض وجود دارد ،در مواردي که عقد مجاني مطلق نباشد بلکه با قيد
شرط عوض باشد و عوض هم قابل توجه باشد بطوري که داراي ارزشي برابر یا نزدیک به معوض
باشد ،نشان دهنده قصد طرفين بر انعقاد عقدي معوض بوده است و درچنين صورتي نميتوان
صرفا نظر داد که شرط جنبه فرعي دارد وموجب تغيير در ماهيت نميشود .به نظر نویسنده
شرط عوض در عقودي که به مجاني معروف هستند اگر داراي شرایط مذکور باشد ميتواند عقد
مجاني را تغيير دهد و تبدیل به عقد دیگري نماید .به عبارت دیگر عقد مجاني مقصود طرفين
نبوده است و آنچه بين طرفين واقع شده ،عقدي متفاوت است و نباید احکام عقد مجاني را بر
آن بار نمود زیرا بر خالف قصد واقعي طرفين است.
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.13۹2
 -3حایري شاه باغ ،سيد علي ،شرح قانون مدني ،جلد  ،2گنج دانش ،تهران ،چاپ اول
باویرایش جدید.1376 ،
 -4جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،حقوق اموال ،گنج دانش ،تهران ،چاپ دوم.1370 ،
 -5جبعي العاملي ،زینالدین( ،شهيد ثاني) ،الروضه البهيه ،جلد  ،3داراحيا التراث العربي،
بيروت ،چاپ دوم 1۹83 ،م.
 -6شهيدي ،مهدي ،حقوق مدني  ،3تعهدات ،انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.1380 ،
 -7شيرازي ،سيد صادق ،شرح تبصره المتعلمين( ،عالمه حلي) ،جلد  ،1دار العلم ،قم ،چاپ
دوم 140۹ ،ه.ق.
 -8صفایي ،سيد حسين ،قواعد عمومي قراردادها ،جلد  ،2انتشارات ميزان،تهران ،چاپ
پنجم.1386 ،
 -۹عميد زنجاني ،عباسعلي ،موجبات ضمان ،نشر ميزان ،تهران ،چاپ اول.1382 ،
 -10قزویني زنجاني ،مال علي ،صيغ العقود و االیقاعات ،با حاشيه محمد علي قراچه داغي،
انتشارات شکوري ،قم،چاپ اول.1372 ،
 -11قمي گيالني ،ميرزا ابوالقاسم ،جامع الشتات ،جلد  ،2تعليق و ترجمه عيسي والیي،
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.1380 ،
 -12کاتوزیان ،ناصر ،عقود معين ،جلد  ،4شرکت انتشار ،تهران ،چاپ دوم.1376 ،
 -13کاتوزیان ،ناصر ،قانون مدني در نظم حقوقي کنوني،نشر دادگستر ،تهران ،چاپ پنجم،
.1380
 -14کاتوزیان ،ناصر ،عقود معين ،جلد  ،3نشر یلدا ،تهران ،چاپ اول.136۹،
 -15کاتوزیان ،ناصر ،عقود معين ،جلد  ،1شرکت انتشار ،تهران ،چاپ نهم.1384 ،
 -16مکي العاملي ،محمد بن جمال الدین (،شهيد اول ) ،اللمعه الدمشقيه ،جلد اول ،ترجمه
و تبيين محسن غرویان ،دارالفکر ،قم ،چاپ دوازدهم.1380 ،

71

ماهیت حقوقي عقود مجاني با شرط عوض

شماره  ، 31بهار 13۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 -17موسوي اصفهاني ،سيد ابوالحسن ،وسيله النجاه ،جلد اول ،دارالتعارف للمطبوعات،
بيروت ،چاپ دوم.1۹77 ،
 -18نيکوند ،شکراله ،حقوق مدني ( ،)7انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.13۹2 ،
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