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...و تعاونوا علی البر و التقوی و 





سرفصل ها



تعاریف قرارداد و عنوان قرارداد
طرفین قرارداد

اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
:موضوع قرارداد و نحوه انجام

:شروط الزم براي موضوع
معلوم و معین بودن، قابل : مال( الف

تسلیم و تسلّم و نحوه تسلیم
مقدور بودن، معین بودن، : انجام تعهد( ب

مراحل اجراء



اسناد قرارداد
مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت

محل و نحوه پرداخت، نوع مبلغ اعم از ریال و ارز
:تضامین قرارداد

پیش پرداخت، حسن انجام کار: نوع تضمین ها( الف
امنضمانت نامه، وثیقه، سفته و معرفی ض: وسیله تضمین( ب

شرایط و تعهدات طرفین



تعیین خسارت
تأخیر تأدیه: خسارات قراردادي

داوري: حل اختالفات ناشی از قرارداد
قانون  139ات از قبیل اصل ظاجراء مالح

اساسی
حق فسخ و شروط انفساخ قرارداد



خاتمه قرارداد، نحوه و 

مکانیسم

تعدیل قراردادها در نوسان 

شدید قیمت ها



تعاریف قرارداد 
و عنوان قرارداد



قرارداد یا عقد 
عبارتست از اینکه

یک یا چند نفر در برابر یک یا 
توافق به انجام چند نفر دیگر 

کاری بکنند و مورد قبول آنها 

قرار گیرد



ایقاع
فقط با نوعی عمل حقوقی است که 

انجام می شود و اراده یک نفر 

به توافق دو برخالف عقد یا قرارداد 

هرچند . نیاز نداردیا چند اراده 

ممکن است با اراده دیگری از میان 

برود



:اقسام قرارداد 

عقود معین و
غیر معین 



انواع عقود معین
 عقود معین  مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ،
اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، 

شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، 
ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، 

و قراردادها را براي بقیه موارد در نظر هبه ، 
گرفته اند كه عنوان خاصي در قانون براي 

آنها وجود ندارد عقود غیر معین



قانون مدني مبنا ي قانوني قراردادهاي خصوصي10ماده 

 :قراردادهای نامعین

 قانون مدني ماده اي است كه آزادي قرادداد ها را اعالم 10ماده 
مي كند در حقیقت اين ماده به اراده طرفین قرار داد احترام مي  

قراردادهاي عادي بر مبناي ماده هاي  ( آزادي قراردادي ) گذارد 
منعقد میشود 190و 10

 قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آنها را : قانون مدنی10ماده 

.منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است



قانون حاکم بر قرارداد

موضوع هر قرارداد و نیز شرایط و تعهداتی که طرفین
بر یک قرارداد برای خود تعیین میکنند ، قانون حاکم
م هر قرارداد را معین میکند بنابر این الزم است در تنظی

قراردادی پس از قانون مدنی که مرجع اصلی تعیین  
ل  کننده شرایط صحت قرارداد و اوصاف اصلی و تشکی

ین نیز دهنده آنها را به طور کلی بیان میکند به سایر قوان
بعنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی ، . مراجعه کرد

اشتغال کارگر است به قانون کار و قانون تامین 
اجتماعی مراجعه کرد یا در تنظیم قرارداد مربوط به 

حمل و نقل به قانون تجارت رجوع نمود



اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک
:زقرارداد عبارتند ا



عنوان  
قرارداد



: طرفین قرارداد
اعم از اشخاص حقیقی و 

حقوقی



باشد حقیقی چنانچه طرف قرارداد شخص 

مسئله بلوغ ، عقل و اینکه فرد ممنوع *
.المعامله نباشد بسیار مهم است

همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و*
وکالت از سوي دیگري قرارداد را تنظیم  

میکند در اینصورت باید برگه نمایندگی و  
اً  وکالتنامه او و اعتبار آنرا بررسی کرد و حتم

شماره و مشخصات آنرا در متن قرارداد  
نوشت



مستند سمت باید رویت شود*
آیا مال مورد معامله متعلق به کسی است که با او *

قرارداد منعقد میکنید 
بررسی وضعیت مالی طرف قرارداد*
بررسی امکانات طرف قرارداد *
بررسی صالحیت هاي فنی وعلمی وقانونی طرف *

قرارداد 
داشتن مجوزهاي الزم *



چنانچه طرف قرارداد شخص حقوقی باشد 
خرین روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات و آ*

.اساسنامه شرکت یا مؤسسه را ضمیمه قرارداد نمایند

– چنانچه شخص بوکالت از دیگر اعضا هیئت مدیره *

شرکت معامله را امضامی کند بررسی اینکه آیا وکالت 

شخص وکیل به قوت خود باقی است یا خیر ضرورت دارد .

این . حتماً در قرارداد نحوه رفع اختالف را مشخص کنند *

اتاق –رفع اختالف یا از طریق ارجاع به مراجع قانونی 

بازرگانی داخلی یا بین المللی و ارجاع به حکمیت و داوری 

خواهد بود .



د  نشانی دقیق اقامتگاه طرفین قرارداد بای*
مشخص شود تا هر گونه مکاتباتی در اسرع 

چنانچه طرفین  . وقت به طرف مقابل برسد 
داراي E MAIL نیز هستند درج آن 

الزامی است .
در قراردادهاي بین المللی به مشخص *

نمودن نوع زبان قرارداد اعم از انگلیسی یا  
فارسی یا زبان خارجه دیگر توجه شود



چنانچه طرف قرارداد دولت باشد 
باید مجوز براي بستن قرارداد داشته باشد

مدارک مثبت سمت ارایه گردد
بررسی صالحیت سازمان وامضاءکننده  

قرارداد
بحث تامین اعتبار



 نمونه
 به..........شرکتبین..........تاریخدرقرارداداین

.شناسنامهشمارهبه......فرزند.........آقاینمایندگی
یکازمیشودنامیده.......بعدبهاینازکهآدرس......

شمارهبه.........فرزند..........آقایوطرف

)..........اقتصادیکدوآدرسبه........شناسنامه
به.........شرکت(باشدحقوقیشخصدرصورتیکه

آدرسبه...ثبتشماره به.........اقتصادیکدو
موجببهکه........فرزند........آقاینمایندگی

شرکتعاملمدیر.........شمارهرسمیروزنامهمحتویات

امضاءحقاساسنامه.......مادهموجببه،هستندمزبور

منعقدذیلمقرراتشرحبه.داردندراشرکتآورتعهداسناد

میشود





موضوع قرارداد و نحوه انجام آن
موضوع معامله باید با ذکر کلیه جزئیات *

ومشخصات آن در قرارداد تصریح شده باشد 
براي اینکه قراردادي صحیح باشد باید *

موضوع آن قانونی ومشروع باشد و انگیزه 
طرفین اگر ذکر شده باشد باید قانونی باشد

- در معامالتی که موضوع آن مال است باید *
مالکیت صاحب مال احراز شود و معامله با غیر 
مالک صحیح نیست حتی اگر مال پدر را از پسر

گرفته باشید



شروط الزم براي موضوع

 معلوم و معین : مال( الف

بودن، قابل تسلیم و تسّلم و 

نحوه تسلیم 
 مقدور بودن، : انجام تعهد( ب

معین بودن، مراحل اجراء 



کلیاتی که در مورد موضوع قرارداد باید در نظر گرفت 
 :

 باید دقت شود اصطالحات والفاظ مربوط به هر کار یا هر جنس *
کیلو متر –در قرارداد درست وبه جا بکار رود تن 

 **************
 نباید روشنی ووضوح مطلب را فداي اختصار وزیبایی کالم کرد  *

باید دقیقا نظر وخواسته طرفین مشخص باشد که چه اموري را می 
خواهند انجام دهند یا متعهد شوند 

 ***************
 کلیه حاالت وفروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر *

مت قرارداد شود را باید پیش بینی کرد وتصریح کرد اگر نشد در قس
 شروط وتوضیحات آورده شود



نمونه موضوع قرارداد

 . . . . . واقع در . . . . .اجرای کلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی 
شامل :

 تهیه تجهیزات و خرید کاالهای مورد نیاز( الف 
 کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه( ب 

 آماده سازی محل( ج 
 نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره( د  . . . . .

 امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق ، یک سلسله کارهای 
فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود .

 در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد 
قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذکر گردد



نکته بسیار مهم 
 از بکار بردن عبارت مبهم *

ودوپهلو وغیر دقیق ویا احاله 

موضوع به امری مجهول 

خودداری شود تحویل یک تن 

خوببرنج 



 است در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر کلیات توافقی
که بین طرفین صورت میگیرد و الزم است برای مشخص شدن  

نوان  این اسناد تحت ع. جزئیات کار اسناد دیگری نیز تنظیم شود 
این اسناد . مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند 

میتوانند :

 شرایط خصوصی پیمان( الف 
 شرایط عمومی پیمان( ب 

 مشخصات عمومی( ج 
 صی.مشخصات خصو( د 

 فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر کار( هـ 



اسناد قرارداد



محل و نحوه پرداخت: مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت
نوع مبلغ اعم از ريال و ارز

به حروف وبه عدد نوشته شود*

 قیمتپرداختنحوهومیزانکهمیشودتوصیه
واقساطجزئیاتذکربادقیقاًمعاملهمورد
چکبصورتکهاسنادییاوآنمدت

نقدوجهیامسافرتیچکیاوحسابجاری
سوءهرگونهجلویتاشوددادهتوضیحاست

*بگیرداینخصوصدررااستفاده



مدت قرارداد

 در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین 

بر انتقال مال یا انجام کاری توافق میکنند 

درج شود

 اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم

بیفتد و در قراداد ذکری از آن نشود تاریخ 

امضاء قراداد تاریخ آغاز آن محسوب 

میشود



محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

 انون طور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد زیرا طبق ق
آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قراردادنقش مهمی در تعیین  

دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختالف ناشی از قرارداد است  
خواهد داشت

 محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود بخصوص در 
یل قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کاالیی میبایست تحو

بشود
 اگر محل انجام تعهد به دالیلی مشخص نشود ، در محلی که قرارداد 

،  در آنجا تنظیم ش ده باید تعهد انجام بگیرد مگر اینکه طبق عرف
.محل خاصی اقتضاء نماید



:تضامین قرارداد

 پیش : نوع تضمین ها( الف
پرداخت، حسن انجام کار
 ضمانت : وسیله تضمین( ب

نامه، وثیقه، سفته و معرفي 
...ضامن و



نکته مهم



 وقتی کاربرد دارند که " قراردادها معموال

لذا الزم . بین طرفین اختالفی پیش میاید 

است همه توافقات در متن قراردادها بطور 

واضح و روشن بطوریکه معنایی دیگری 

از آن استنباط نشود قید شود 



نکته مهم

 در متن قرارداد باید قید شود که " دقیقا

سفته ها در چه وضعیت و در چه مواردی 

 قابل مطالبه است



نکته مهم

 درج این موضوع هم در قرارداد

مفید است که طرف قرارداد حق 

در ( انتقال به دیگری ) ظهر نویسی 

از خود . مورد سفته ها را ندارد 

سلب و ساقط نموده است



نکته مهم

 که به راسفته و قرار داد 

می دهیدشرکت یا فرد

شاهد 3یا 2+محضری کنید 

بر اینکه قضیه محکم کاری 

ودبش



نکته مهم

 و ....در خود چك قید نمائید بابت قراداد شماره 

مورخه فالن و در متن قرارداد نیز دقت شود 

شماره چك سفته و مبالغ آن ذكر شود و مثال 

از شماره .....به عهده بانك....چك شماره 

از بابت تضمین خسارات .....به مبلغ.....حساب

برنامه را به ......اگر مشخص گردد آقای)

مبلغ خسارت از محل سفته ....(دیگری فروخته

ها و چكهای صادره وصول خواهد شد در 

غیر اینصورت چك های موصوف هیچ گونه 

اثر حقوقی نخواهد داشت 







شرايط و تعهدات طرفین

 که ضمن تعهد دیگر درج می شرط تعهدی است 

شود ودر اثر این امر معامله بستگی ورابطه ای 

بین آن دو تعهد پیدا می کند که شرط جزء مورد 

اصلی قرار می گیرد

 به معنای هر امری که شرط در علم اصول 

وجود آن برای تحقق امر دیگری الزم است و در 

اصطالح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است 
.



شرط ضمن عقد 

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع 

یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج 

یک نوع تعهد فرعی که طرفین . می شود

در حقوق . ضمن تعهد اصلی می آورند

امامیه هرکس بخواهد تعهد یا شرطی نماید 

که الزام آور باشد باید به صورت شرط 

اعم از اینکه در ضمن عقد .ضمن عقد باشد

باشد یا مستقل از عقد



نکته
 درعقد قرارداد هرگز نبايد به

امید بست وجود شرط ضمني 
بلکه هرشرطي يا توضیحي 

قاطع  بايد در قرار داد به طور 
شود وروشن تصريح



ز شرایطی که ضمن قرارداد تعیین میشوند به یکی ا
سه دسته زیر تقسیم میشود

 شرایطی که باطل هستند و باعث میشوند قراداد نیز –الف 
باطل شود مثل شرطی که برای زمان انجام قراردادی اعالم 

.میشود بدون اینکه زمان دقیق پایان مهلت مشخص شود 
 شرایطی که باطل هستند ولی به سالمت قراردادی لطمه -ب

ای نمی زند فرضاً کسی مغازه ای را به دیگری بفروشد و 

شرط کند که حتماً باید فرزند خریدار نیز در آن مغازه کار کند



شروطي كه باطل هستند اما  
قرارداد را باطل نمي كنند 

 شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده

شروط مفصله زیر باطل : " آورده است۲۳۲

: است ولی مفسد عقد نیست

 . شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد-۱

 . شرطی که در آن نفع و فایده نباشد-۲

شرطی که نامشروع باشد  -۳

ا گر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه 

.تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع وباطل خواهد بود

.



هستند باطلشروطي كه 
باطل  و قرارداد راهم  
مي كنند 



شرط خالف مقتضاي عقد

 مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد 

گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین 

مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقد ی . می رود

. مقتضای خاص خود را دارد

 .و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است

 مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت 

 ط در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شر

قی شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع با

بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را 

.باطل می کند و این تضاد موجب بطالن عقد شده است



شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضین است

 شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود
رط موجب بطالن عقد میشود بدین توضیح که ش

مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در 
قانون ۱۹۰واقع شرایط اساسی معامله که در ماده 

معلوم بودن مدنی ذکرشده را دارا نیست چون 
شرط مجهول مورد معامله از شرایط اساسی است؛

معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد 
  کند را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می

مقدار خرید فالن مقدار برنج یاگندم در فالن 
تاریخ موجود باشد 



خسارات ناشي از عدم انجام تعهد وراههاي جبران آن

 زمانیکه متعهد به تعهد خویش عمل نمی کند و از

این خلف وعده به متعهدله خساراتی وارد می 

شود ، متخلف باید زیان وارد بر متعهدله را 

.جبران نماید

 بنابراین التزام متعهد به جبران خسارتی که در

نتیجه ی عدم انجام تعهد قراردادی به وجود می 

.آید را مسئولیت قراردادی می گویند

 .



:اين خسارت وقتي قابل مطالبه مي باشد كه 

 .موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد1٫
 مديون مفاد عقد را اجرا نکرده باشد ۲٫

(.تقصیر قراردادي)
 .ضرر وارد شده باشد۳٫

 تاخیر يا عدم انجام تعهد سبب ورود ۴٫
ضرر باشد 

 جبران خسارت به حکم عرف و قانون يا ۵٫
.عقد الزم باشد



:فورس ماژور

 - ین عبارتست از واقعه غیر قابل پیش بینی که طرف
له و یا نتوانند مانع بروز آن بشوند مثل وقوع سیل یا زلز

ز جنگ که موجب تعطیلی بانکها و بازار شود و یک ا
ند طرفین نتواند به تعهد مالی خودش به موقع عمل ک
بروز این حوادث گاهی باعث میشود که بطورکلی 
انجام موضوع قرارداد منتفی میشود و گاهی بطور  

موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد ناشی 
از قرارداد را معلق میسازد که پس از مرتفع شدن آن ، 

مجدداً باید به قرارداد عمل شود



وقوع فورس ماژور يا قوه قاهره، مانعي در جهت اجراي 
تعهد است

شرايط معاف شدن مديون از تاديه خسارت 

 دلیل انجام نشدن تعهد امر خارجی بوده ۱٫
.است که به او نمی توان مربوط کرد

 دفع حادثه ای که مانع از ایفای دین شده ۲٫
.از قدرت او خارج بوده است

 وقوع آن حادثه قابل پیش بینی نبوده ۳٫
است



خسارات ناشي از عدم انجام تعهد 
وراههاي جبران آن

 اساسبرچهخسارتجبرانبهتعهد
آنچهاساسبرچه،قرارداددرتصریح

درچهومی داندمقرررایجعرف
قابلکند،الزامقانونکهمواردی

عهدتطرفاینکهبهمشروط؛استمطالبه
یاانجامبرمبنیراتعهدیقراردادی،

.باشدگرفتهعهدهبرکاریانجامعدم



نکته
 باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد

نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای 
به عالوه مطابق مواد . خسارت مسموع خواهد بود

قانون مدنی وقوع فورس ماژور یا قوه ۲۲9و ۲۲7
قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر 
متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس ماژور را 
بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم

.اجرای تعهد مقبول نیست



...ووجه التزام، تعیین خسارت روزانه، مقطوع 
این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد 

مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تاخیر، 
مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به 

در. جای روز یا ماهی فالن مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد
این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد

.ندارد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ۳9ماده 

 هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده
، باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد



خسارت تاخیر تاديه
 ۱۲/4/۱۳64قانون اساسی و نظریه مورخ 49و 4۳مستفاد از اصول 

ا مغایر ب( قرض ربوی)شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه 
خسارت تأخیر تأدیه 

شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون , بعد از انقالب اسالمى
مطالبه خسارت عدم تأدیه راغیر شرعى و مقرراتى را که , اساسى

.دبه طور کلى باطل اعالم کر, مطالبه این خسارات را تجویز مى کرد



 خسارت تأخیر تأدیه
 اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و

متعهد باید  , درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود
خسارات ناشى از تأخیر راجبران کند که اگر تعهد مذکور 

( خسارت تأخیر تأدیه )آن را در اصطالح , وجه رایج باشد
. مى گویند

 تحویل کاال و خدمات یا پرداخت وجه نقد , اگر موضوع
عنوان , مثل ارزهاى بیگانه باشد, غیر رایج در کشور

,  (خسارت ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد)
مقصود از , بنابراین در نوشتار حاضر. را به کار مى برند

موردى است که مربوط به پرداخت , خسارت تأخیر تأدیه
.وجه نقد رایج باشد



نوسانات شديد اقتصادي
 تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها

 نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می کنند، هر یک ۲هنگامی که 
به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد  . تعهداتی را عهده دار می شوند

در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف مدت یک سال ساختمانی  
بسازد و تحویل دهد و در مقابل،  طرف دیگر متعهد می شود مبلغ  

.معینی به سازنده بدهد
حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش 

ناگهانی مواجه شود، هزینه ساخت برای متعهد باالتر از آنچه پیش  
در بسیاری از کشورهای دنیا برای حل. بینی می کرد، تمام می شود

.پیش بینی شده است« تعدیل قرارداد»این مشکل، نهادی به نام 



نوع اول، تعدیل قراردادی است که  : سه نوع تعدیل قرارداد داریم
.می شودایجادبر حسب توافق و مطابق قاعده 

 یعنی طرفین، قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند 
در واقع طرفین از قبل . و عوضین را تعدیل می کنند

پیش بینی
معموال. می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد

به . افراد خبره شرط تعدیل در قرارداد می گذارند
خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند 

قراردادهای زیادی منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات 
اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش 

.بینی می کنند



نوع دوم، تعديل قانوني است كه در موارد خاص مجاز 
اما اين هم اصل نیست و به اراده  .شناخته شده است

.قانونگذار نیاز دارد

 به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره
اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم  

در اجاره قایل است و اگر از مدت 
اجاره، سال بگذرد و مبلغ اجاره  3

ب  نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حس
درخواست موجر باید قرارداد را تعدیل  

کند



نوع سوم، تعديل قضايي است كه مطابق قاعده
نیست يعني قاضي چنین اختیاري ندارد

 کما اینکه اگر. اما بایستی این نهاد،  در نظام حقوقی ما هم وارد شود. 
برای  ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، با باالرفتن قیمت ها، دیگر

متعهد امکان این که قرارداد را با هزینه توافق شده انجام دهد،  وجود  
اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل قضایی را ندارند و تنها  . ندارد

موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت 
قانون مدنی ۲77عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده 

 .است
متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول : "این ماده مقرر مي کند

قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي تواند نظر به وضعیت مدیون، 

."مهلت عادله یا قرار اقساط دهد



:هزينه انجام موضوع قرارداد

 ه تعیین مسئولیت هر طرف در مقابل هزین
های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه  
ه  قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم ا هزین

دفترخانه ، مالیات ، عوارض و سایر حقوق 
دولتی یا هزینه حمل و نقل کاال ، بیمه ، 

در قراردادهای خرید و فروش  انبارداری
ر کاال بسیار مهم است چه بسا بی توجهی د
ف و تعیین مسئولیت طرف موجب بروز اختال

تشکیل پرونده ای در دادگستری شود



نکته مهم

 سعی کنید در قرارداد شرط حکمیت و داوری

اینگونه است " بگنجانید که متن آن معموال

 درصورتیکه دراجرا یا تفسیر قرارداد حاضر 
بین طرفین قرارداد اختالفی حادث گردید 

آقا ) موضوع اختالف به داور مرضی الطرفین 

ارجاع گردیده و نظر داور . . . . ( یا خانم 

موصوف در چهار چوب قوانین موضوعه برای 

طرفین الزم االجرا میباشد



داوري: حل اختالفات ناشي از قرارداد .

 طرفین مي توانند در توافقي كه به صورت شرط داوري منعقد مي 
شود نیز داور ، يا داوران را تعیین و يا ترتیب انتخاب آنها را پیش  

بیني نمايند 

 درصورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای 

به .....به نشانی ............... قراردادموضوع با داوری آقای 

عنوان داور مرضی الطرفین حل  وفصل ورای ایشان برای  

طرفین قطعی والزم االتباع والزم اال اجراست 

در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی

 داور زیر قرارداد می نویسد با اطالع از مفاد قرارداد 
داوري را قبول دارم



قانون اساسي1۳9اجراء مالحظات از قبیل اصل 

 دعاوي دولتي ومربوط به به اموال
عمومي را نمي توان به داوري گذاشت  

مگر با تصويب هیات دولتاگر طرف دعوي
خارجي باشد با تصويب مجلس 

 افرداي كه به لحاظ قانوني نمي توالنند
داور باشند مزيران نمايندگان مجلس  
وكارمندان دولت در معامالت دولتي 



حق فسخ و شروط انفساخ قرارداد .
 ;عموال اگر قولنامه ها را نگاه کنیم با چنین بندی مواجه می شویم 

 ردیدکلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گ“
 معنی این است که اگر هر یک از  فروشنده یا خریدار معامله ای کرده و 

سپس مشخص شود که سره این معامله یکی از این دو ضرر کرده اند 
را حتی اگر این ضرر فاحش باشد هیچ کدام نمی تواند معامله انجام گرفته

فسخ کند
 خیار یعنی اختیار

 ( خریدار یا فروشنده به قیمت عادله )این خیار با بی اطالعی = خیار غبن 
ایجاد میشود وقتی تفاوت کاال و قیمت به میزانی است که غالبا از طرف 

نوع مردم مورد تسامح واقع نمیشود
 خیار غبن با تصرف در عین مورد غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مشتری

از مالکیت خارج کرده باشد( کاالی خریداری کرده را)غبن 
 نیرنگ فروشنده برای فروش کاال یا فریب در هر نوع = خیار تدلیس 

، عقد خرید و فروش کاال یا حتی عقد ازدواجٰ  عقدی 
 اصطالحی حقوقی است یعنی تفاوت قیمت فاحش یک کاالخیار غبن فاحش 

به قیمت بازارنسبت 



استفاده از شهود عادل ، معتمد و متخصص

شهادت شهود يکي  
از ادله اثبات 

دعواست



انحالل هر عقد و قراردادي اَشکالِ مختلفی 
دارد که عبارت است از 

 فسخ 
 انفساخ 
 اقاله

 بطالن 
 انقضاء مدت 

 صرف نظر کردن زوج از تمتع از زوجه در باقیمانده ) بذل مدت 
مدت نکاح منقطع ) 

 در عقد جائزمثل وکالت) فوت یکی از متعاقدین  ) 

 د سلب انتفاء از مبیع در صورت وجو) سالبه انتفاء شدن موضوع عقد 
عقد فاسد و یا شامل مستحق للغیر شدن مبیع

 صوري بودن عقد 
 عقد فاسد





خاتمه قرارداد

                این اجاره نامه در تاریخ

طبق قانون در دو نسخه با 

اعتبار واحد تنظیم و در حضور 

طرفین و شاهدین آنها منعقد و 

. امضاء و مبادله گردید 



روش هاي كاهش و حل وفصل اختالفات ناشي از 
قراردادها

 قره بنا بردستور سوره شریفه ب)مکتوب کردن قرارداد : ۱
(۲۸۲آیه 

 درج تاریخ وموعدی مُعین برای انجام تعهدات: ۲
 مطالعه اسناد ،مدارک وقراردادها با دقت وتامل در : ۳

مفاد آن قبل از امضاء
 انتخاب حَکَم وداوَر: ۴

 تعیین کمیته توافقات جهت حل اختالفات در : ۵
قراردادهای مشارکت درساخت



 استفاده از شهود عادل ، معتمد و متخصص:  6
 تنظیم قرارداد توسط اشخاص دلسوز وصادق: 7

 تنظیم قراردادهایی شفاف وصریح: ۸
 تنظیم قرارداد باحضور حقوقدانان حاذق ومتخصص : 9

قراردادها
 با انتخاب صحیح وحساب شده اشخاص معامله: ۱۰

 ابلبا تنظیم قراردادهایی براساس حفظ حقوق ومنافع متق: ۱۱
 عدم امضاء قراردادهای یکجانبه: ۱۲

 عدم استفاده از قراردادهای رایج در آژانس های : ۱۳
.امالک



نکته حائز اهمیت
 دلیل این توصیه به جهت وجود مشکالت : نکته

ازطرف دیگر کم کم . بسیار زیاددرآن می باشد

بایداین باور اشتباه را کنار بگذاریم که قرارداد 

تیب می تواند مشکالت قراردادها را حل کند 

بلکه برعکس چنین قراردادهایی که اکنون در 

جامعه معامالتی وجود دارد هم چون کارخانه ای 

پرظرفیت مشغول تولید پرونده است



 نمونه قرارداد ها صرفا جهت : تذکر مهم 
لی آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب ک

. این نوع قراردادها است
 فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما

. مورد تایید حقوقی نمی باشد
 بديهي است كه براي تهیه هر

قرارداد و يا متن حقوقي بطور خاص  
.بايد به مشاور حقوقي مراجعه نمود



انباراجارهقرارداد
مركزيسازماناساسنامهمرتبطموادسايرو۳مادهمفاددراجرايقرارداداين

شمارهبهمعامالتكمیسیونمصوبهموجبوبهروستاييتعاون
اجارهدرخصوص......................مورخ.............................

عالماست/روزكارشناسيقیمتبراساس...................(دولتي)انبارسازمان
ايندگينمبه...............استانروستاييتعاونمديريتفیمابینمزايدهبهاي

اسهشن/كدمليبهروستاييتعاونمديربعنوانباسمت...................آقاي
منبعدكه:.........................................نشانيبه.....................ملي

هشناسبه..................شركت/اتحاديهوطرفازيکشودمينامیدهموجر
نشانيبه.......................ملي

بهثبتيآگهيآخرينبراساسكه.........................................................
آقايان................مورخ...................شماره

به.................و................عنوانبهبترتیب...............و...............
كدملي

...همراهتماسوشماره)...............................و..............................
وقبولحق(......................................................................

تحتشدخواهدنامیدمستاجرمنبعدكهدارندراقراردادامضايوانعقادامضاي
مينآمفادكاملاجرايبهملزمطرفینومنعقدذيلشرحبهوتعهداتشرايط

:باشند



گيهموتماميمنافعتملیکازاستعبارت:قراردادموضوع:1ماده
آنجانبيمستحدثاتوومتعلقاتانباربابيکدانگشش

ظرفیتباومربعمتر..................مساحتبه(وجوددرصورت)
أسیساتتتسهیالت،امکانات،ابعاد،باموجربهمتعلق................

در،واقعطرفینبینشدهتنظیمشدهمشخصدسترسيمسیرهايو
آدرسبه...............................

جهت............................................................
اييروستتعاونمركزيسازمانسیاستهايراستايدراستفاده

.ايران
یدهمستاجررسرويتوبهبودهكاالنگهداريجهتانبار:تبصره

وازكمیتايشاناطالعومستاجرازرويتپساستاست،بديهي
وخصوصدراينادعاييگونههیچديگراجارهموردمحلكیفیت

جرمستاوبودنخواهداعتراضوقبولقابلاجارهمحلياامکانات
.نمودقبولموجودوضعبارامستاجرهعین







با تشکر


