
 قانون مدنی ایران  10قراردادهای نامعین: تحلیلی بر ماده 

قانون مدنی ماده ای است که آزادی قرادداد ها را اعالم می کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام  10ماده 

 .منعقد میشود 190و  10ی ماده های می گذارد ) آزادی قراردادی ( قراردادهای عادی بر مبنا

قانون مدنی: قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون  10ماده 

 نباشد نافذ است.

          ت هاااااار معامیااااااه ااااااارای   یاااااا  اساساااااای اسااااااتباااااارای  اااااا   ماااااادنی  قااااااانون190ماااااااده

  ( قصاااااااد طااااااارفین و رااااااااای آنااااااااا )یاااااااا باااااااا ام اااااااا  قااااااارارداد ق عااااااای می اااااااردد. -1

 .مواااوم معااین کااه مااورد معامیااه بااااد -3ن )اهییاات یعناای اااد  بایااد باااو  و عاقاا  و راااید بااااد.( اهییاات طاارفی -2

 مشروعیت جات معامیه -4

قراردادهای عادی   قراردادهایی که مابین ااداص )حقیقی یا حقوقی (به  ورت عادی نه رسمی )یعنی در نزد مراجع و مراکز 

 ، (تنظیم نشده باادتنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی 

 ادامه م یب   

 . از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند آثار حقوقی این تعادات نیز همان است که طرفین خواسته اند. و 

 که کدارم تعاریف حقوقی خاص خود را دارندکیمه قرارداد و عقد امده است  در قانون مدنی   

است از اینکه یک یا چند نفر در مقاب  یک یا چند نفر دی ر تعاد بر امری نمایند و قانون مدنی می وید )عقد عبارت  183ماده 

  مورد قبول آناا بااد.(

    ود و  اااا ی  هاااام بااااااد چنان ااااه ب ااااو یم    همااااین تعریااااف میتوانااااد باااارای قاااارارداد بااااه کااااار ر     

 .   و مورد قبول اناا بااد قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعاد بر امری نمایند

ممکن است کسانی بر این عقیده بااند که قرارداد حتما باید کتبی بااد در حاویکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی 

بااد و هم بصورت افاهی . اگر بدواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم ااتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز 

 oralانند هم بصورت کتبی بااند و هم به  ورت افاهی . چنان ه در حقوق کشورهای دی ر ، قراردادهای افاهی میتو

contracts  اناخته اده است و برای این دسته از قراردادها حتی در  ورت بروز اختالف بین طرفین اناا ، ترتیبات خا ی

بات حق و تعاد در مورد قراردادهای افاهی ، به آسانی قراردادهای برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته اده است . اوبته اث

 نواته اده نیست ا 

مانند بیع ، بیع ارط ، معاواه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، م اربه ، جعاوه ، ارکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ،  عقود معین 

ها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خا ی وکاوت ، امان عقدی ، حواوه ، کفاوت ،  ی  ، رهن ، هبه ، و قرارداد

 .در قانون برای ان ها وجود ندارد


