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Abstract 
Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into 

valid and invalid in terms of their effect and often, classified the 
unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in 
recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable 
contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and 
operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, 
duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and 
Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in 
contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as 
a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying 
the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with 
similar cases in Iranian law through a descriptive-analytic method,  have 
concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts 
in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is 
taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the 
contracts related to the unauthorized contracts and are justified. 
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 من الن با حقوق کاطبیق آ ت ن و ریااوضعیت اقبلیت ابطال قرارداد رد حقوق نقد 
 1حامد خوبياري
 2پوريا رضي

 

 چكيده 
یم فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقس

ر اند. مطالعات تطبیقی دنموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده
 اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایرانهای سال

ه، شتبااشده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دالیلی از قبیل 
واد عضی مبشوند. حقوقدانان با استناد به اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد می

می ضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عموقانون تجارت و قانون دریایی، و
قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش 

ق تطبی واند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن ال قرار داده
 اندن نتیجه رسیدهحلیلی به ایت -آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی

می که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن ال، در حقوق ایران لزو
نداشته و بر خالف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی 
 قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی )عدم نفوذ نسبی( و موقوف همخوانی داشته و

 .قابل توجیه است
 

 .عقود قابل ابطال، عقد غیرنافذ، نفوذ ناروا، سوء استفاده از اضطراراژگان کلیدی: و

                                 
اه اصفهان )نويسنده مسئول(؛ رايانامه: آموخته دکتري حقوق خصوصي، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگدانش. 1

h.khubyari@gmail.com. 
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 مقدمه

عارض د متآراء حقوقدانان درباره وضعيت عقود از حيث اثر، مضطرب و در بعضي موار

ذيل  ذ رااست. برخي از ايشان، عقود را به صحيح و باطل تقسيم کرده و عقود غيرناف

ذ را قسيم (. برخي ديگر عقد غيرناف32: 1391اند )شهيدي، جاندهقراردادهاي صحيح گن

(. در 298: 2،ج1385اند )کاتوزيان، صحيح و باطل دانسته و از آن به عقد ناقص تعبير کرده

مي عمو اين ميان، برخي با پذيرش وضعيت بطالن نسبي به عنوان يک قاعده در قواعد

ند اح کردهمطر ر عقود صحيح، باطل و غيرنافذقراردادها، عقود قابل ابطال را نيز در کنا

يران ال در حقوق اي از حقوقدانان وجود عقود قابل ابطا(. در مقابل، عده18: 1394)نوين، 

محدود به  ق آن راصاديرا پذيرفته؛ اما با توجه به عدم پيشينه و جايگاه استثنائي اين عقود، م

(. 147: 1384و طالب احمدي،  308: 2،ج1385اند )کاتوزيان، موارد مصرح قانوني دانسته

پذيرش  مورد توان گفت وجود عقد قابل ابطال در حقوق ايران کم و بيشبه اين ترتيب مي

ر نسبي د طالنقرار گرفته است. در اين بين تنها معدودي از حقوقدانان با تاسيس نهاد ب

 داننديمافذ را غيرنحقوق ايران مخالف کرده و مصاديق مطرح به عنوان عقود قابل ابطال 

 رو موردن(. تحليل تطبيقي اين تاسيس جديد با حقوق کامن ال از آ57: 1391)شهيدي، 

سي نگلياتوجه است که حتي در حقوق غرب، ابتکار طرح عقود قابل ابطال را به قضات 

ام عقود اقس ليذ(. در حقوق انگليس عقد قابل ابطال، Nadew, 2008: 91دهند )نسبت مي

توسط  ن استممک وجود اينموجد اثر باشد؛ با  نيطرف يبرا توانديرار گرفته و مق حيصح

ع عقد قابل (. در واقMiller, Jentz, 2016: 209) هر دو آنها ابطال گردد اي نياز طرف يکي

 رارداد،قفين ابطال، عقد صحيح و نافذي است که قانونگذار به دليل حمايت از طرف يا طر

 شان،ه دست شخص متضرر )احتمالي( سپرده است )قبولي درافاختيار ابطال آن را ب

 (.Miller, Jentz, 2016: 209و  402: 1390محسني، 



ت اق
ضعی

قد و
ن

ن ال
م ق کا

حقو ن با 
آ تطبیق  ن و 

 اریا
وق

حق اد رد  ارد ر
ق ال 

بط  ا
ت

بلی
 

 

 

103 

 
اصطالح بطالن نسبي ناظر بر همين مفهوم است؛ چراکه عقد نسبت به يکي از طرفين يا 

(. بايد توجه داشت که در متون 58: 1391باشد )شهيدي، هر دوي آنها بالقوه باطل مي

که در متون شود؛ در حالياستفاده مي« بطالن نسبي»ژرمن بيشتر از اصطالح -رومي حقوقي

 ,2014Scalise Jr :شناسند )مي 1«قابل ابطال»حقوقي کامن ال اينگونه از عقود را با عنوان 

(. برخي حقوقدانان درباره رابطه بطالن نسبي و قابليت ابطال معتقدند که قابليت ابطال، 671

(. در مقابل، 307: 2،ج1385وضعيت بطالن نسبي قرارداد است )کاتوزيان،  ضمانت اجراي

در کنار بطالن نسبي، « عقد قابل ابطال»يا « قابليت ابطال»، «ابطال»برخي با آوردن تعابير 

: 1391اند )قبولي درافشان، محسني، تمامي اين اصطالحات را در معناي واحد به کار برده

اي وضعيت حقوقي« غيرنافذ»همچون « باطل نسبي»توان گفت (. بنابر مطالب فوق، مي19

حق، همچون امکان رد در عقد غيرنافذ در زمره است که امکان ابطال عقد توسط ذي

 احکام آن است.

رغم اهميت تحليل عقود از حيث آثار نسبت به طرفين و اشخاص ثالث، کتب علي

هاي صحت، بطالن، عدم نفوذ و يتقواعد عمومي قراردادها معموالً از طرح تفصيلي وضع

انواع آن، قابليت استناد و بطالن نسبي صرف نظر کرده و به فراخور بحث و به صورت 

. شناسايي دقيق 2اندپراکنده به طرح مطالبي پيرامون وضعيت عقود از حيث اثر پرداخته

فذ و ماهيت عقود قابل ابطال در گرو تمييز آن از مفاهيم مشابهي همچون عقود غيرنا

همينطور عقود غيرقابل استناد است. در اين راستا در ادامه با نگاهي انتقادي، ماهيت و 

کنيم. سپس و در بخش احکام عقود قابل ابطال و تفاوت آن از نهادهاي مشابه را بررسي مي

                                 
1. Voidable. 

د اثر دکتر پرويز نوين اشاره کر« بطالن مطلق و بطالن نسبي»توان به کتاب . در بين آثار مربوط به بحث حاضر مي 2
که البته با توجه به توسعه مفهوم بطالن نسبي به موارد عدم نفوذ و برشمردن بالغ بر چهل مصداق براي عقود قابل 

اي است که در اين نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد. در بين مقاالت ابطال در حقوق ايران، متضمن ايرادات جدي
مفهوم و »از دکتر حبيب طالب احمدي و مقاله « رانيال در حقوق امعامالت قابل ابط»ارائه شده با اين موضوع، مقاله 

اثر دکتر سعيد محسني با همکاري دکتر قبولي درافشان با دقت مطلوبي به تحليل ماهيت بطالن « آثار بطالن نسبي
اما نقطه اند. در مقاالت مذکور هرچند مصاديق عقود قابل ابطال در حقوق ايران با احتياط طرح شده؛ نسبي پرداخته

هاي پيشين با نوشتار حاضر در پذيرش و البته ضروري دانستن وجود عقد قابل ابطال در حقوق ايران افتراق پژوهش
 توسط اين نويسندگان است.
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  دوم مصاديق اين نوع از عقود در حقوق انگلستان را مطالعه کرده و با موارد مشابه در

مقايسه خواهيم کرد. در انتها مصاديق مورد ادعاي قائلين به پذيرش وضعيت  حقوق ايران

بطالن نسبي در حقوق ايران را بررسي کرده و بر مبناي مقدمات گفته شده در بخش 

 نخست، قول به قابل ابطال بودن را رد خواهيم کرد.

 

 ماهيت و آثار عقد قابل ابطال .1

واري تمييز عقود قابل ابطال از عقود باطل و حقوقدانان و قضات نظام کامن ال بر دش

اند؛ تا آنجا که برخي از ايشان تفکيک کامل عقد قابل ابطال از تاکيد کرده 1غير الزام آور

. مرور تعاريف حقوقدانان نشان 2دانندموارد مشابه را هرچند ضروري؛ اما غير ممکن مي

بروز رضايت است. براي مثال برخي دهد که معيار تمييز در عقود مذکور، نحوه ايجاد و مي

دانند که تمامي شرايط مربوط به عقد معتبر حقوقدانان فليپيني، عقد قابل ابطال را عقدي مي

از جمله رضايت، موضوع معلوم و عوض را داراست؛ اما رضايت متعامل ناشي از اشتباه، 

غر سني او باشد ارعاب، اکراه، نفوذ ناروا، سوءاستفاده از وضعيت مسلط، تقلب و يا ص

(Mendoza, 1998: 66 با وجود اين در عقد باطل اساساً رضايتي وجود نداشته و چنانچه .)

ابراز شود نيز اثري بر آن بار نخواهد شد. براي مثال بروز در اثر اجبار )اکراه فيزيکي( به 

که اگر روند تشکيل رضايت دليل فقدان رضايت مشمول اين حکم خواهد بود؛ در حالي

ر شخص بنا به دليلي از جمله اکراه معنوي يا نفوذ ناروا و يا حتي ضعف سنجش ناشي از د

 ,Kimاعتباري رضاي موجود، عقد قابل ابطال خواهد بود )صغر سن باشد، به جهت بي

را بر  3(. جالب آنکه حقوقدانان کامن ال تفاوت عقود قابل ابطال و قابل فسخ2019 :104

معتقدند در عقود قابل فسخ، رضايت به طور کامل و صحيح همين مبنا توجيه کرده و 

 :Mendoza, 1998شود)وجود داشته؛ اما به دليل ضرري بودنِ لزوم، حق فسخ ايجاد مي

دانند، (. اين گزاره با تصور کساني که مبناي خيارات قانوني را قاعده الضرر مي67

                                 
1. Voidable Contract, Void and Unenforceable Contract. 

2. Yannuzzi v. Commonwealth of Penn, State Horse Racing Commission, 390 A.2d 331,332 

(1978). 

3. Terminable. 
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فاوت اکراه و تدليس به آن همخواني کامل دارد و برخي حقوقدانان ايراني در توجيه ت

(. حمايت از رضايت طرفين معامله، به نوعي 289: 5، ج1385اند )کاتوزيان، اشاره کرده

حمايت از منافع خصوصي توسط قانونگذار است. به همين دليل برخي حقوقدانان چرايي 

عقد باطل را حمايت از منافع عمومي و فلسفه بطالن نسبي را حمايت از منافع خصوصي 

 (.404: 1390دانند )قبولي درافشان، محسني، يم

نکته مهم ديگري که در تمييز عقد قابل ابطال از مفاهيم مشابه موثر خواهد بود، 

شناسايي اثر ابطال در اين عقود است. نفوذ عقد قابل ابطال پيش از تقاضاي ابطال توسط 

(؛ اما پرسش Beatson and Others, 2010: 22حق مورد اتفاق حقوقدانان است )ذي

سازد، يا اصلي آن است که آيا ابطال به گذشته معطوف بوده و عقد را از ابتدا باطل مي

( قانون مدني ناظر به آينده 670( و )497(، )496آنکه استعمال لفظ باطل، مانند مواد )

دانند؛ مگر آنکه است؟ برخي حقوقدانان ابطال عقد را در اغلب موارد ناظر به گذشته مي

ونگذار به داليلي از جمله انتقال مورد معامله به خريدار با حسن نيت، عدم عطف شدن به قان

(. البته مرور آراء قضايي کامن ال 16: 1389سابق را تصريح نمايد )محسني، قبولي درافشان، 

دهد، در اين فرض نيز بطالن به گذشته سرايت کرده و فروشنده بايد قيمت آنچه نشان مي

. تعريف برخي از حقوقدانان قديمي کامن ال از عقد 1ا به طرف ديگر بدهدفروخته است ر

قابل ابطال نيز گوياي تاثير ابطال از زمان انعقاد قرارداد است؛ چراکه معتقدند ابطال، قرارداد 

(. تعميم اثر بطالن به Pollack, 1902: 10کند )را معدوم و تعهدات را کان لم يکن مي

کند که ح و نافذ به عقد باطل، اين پرسش را در ذهن ايجاد ميگذشته و تبديل عقد صحي

چگونه ممکن است يک عقد در يک زمان، موجود و سپس در همان زمان معدوم قلمداد 

که دليل بطالن عقد، فقدان شرايط صحت آن است و پيش از اين عقد را شود؛ درحالي

 يبطالن نسب انيجر يمانع اصل رسدايم؟ به اين ترتيب به نظر ميواجد شرايط صحت دانسته

بطالن است. حقوق را هرچند عالم  تيبه ماه يو حقوق ينگاه نظام فقه ران،يدر حقوق ا

و هم در  اتيکه هم در واقع ستايهيقض ن،يجمع ضد بودناما محال  ؛دانندمياعتبار 

                                 
1. Fletcher Moulton LJ in Nash v Inman [1908] 2 KB 1, 8; and in Elkington v Amery [1936] 

2 All ER 86, 88. 
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 بل (. در پاسخ ممکن است گفته شود عقد قا28 :1384 ،يجانيدارد )الر انيجر اتياعتبار

 نيشود. ا يم ليحق به عقد باطل تبد يبا ابطال ذ تاًياست و نها حيابطال از اقسام عقد صح

از نظر  اتيمعتقدند انقالب ماه سفهفال اغلبپاسخ با اشکال انقالب ذات روبروست. 

 ه شود کهگفتمکن است در پاسخ م ؛ هرچند(439: 1371 ،ي)مطهر ستيممکن ن يجوهر

 ءيش»؛ اما با وجود اين فالسفه متفقند از جنس مفهوم است نبوده و تيعقد از سنخ ماه

و دو  تيدو ذات، دو ماه ي)صرفاً( در دو زمان دارا توانديم)اعم از مفهوم و ماهيت( 

و  يليفوق از نظر تحل راداتي(. ا368 :1981 ،يرازيش ني)صدرالد« جنس و فصل باشد

در حقوق  رادات،يا نيرغم ا يعل يبطالن نسب تيوضع رشيو پذ دآييوارد به نظر م يمنطق

به  شانيا يتوجه يب اي ديدر عصر جد 1ياز نهضت تناقض باور يغرب ممکن است ناش

 در عالم اعتبارات باشد. يمنطق يمبان

ممکن است برخي تحليل فوق و ايراد انقالب ماهيت را جهت نقد ابطال عقود غيرنافذ 

هاي حقوقدانان و بنديدر اغلب دستهتوسط مالک نيز مطرح کنند؛ چراکه عقود غيرنافذ 

فقها ذيل عقود صحيح قرار گرفته است. اين ايراد به عقد غيرنافذ وارد نيست؛ چراکه 

(. در 49: 1388صحت منظور فقها، صحت تاهلي است و نه لزومي )موسوي بجنوردي، 

است که تنها در صحت همان جزء  ياتيخصوص يدارا ،هر جزء مرکبصحت تاهلي 

بدان  طياجزاء و شرا هياگر بق و است يقياثر تعل يدارا يجزء به تنهائ نيو ا هبود ليدخ

)مکارم شيرازي،  ابدييکه مخصوص مرکب است تحقق م يآنگاه اثر فعل ،منضم شود

از جمله آثار صحت تاهلي عقد فضولي، پايبندي اصيل و قابليت توارث  .(133: 1370

رود و به رد مالک، قابليت صحت فعلي عقد از بين مياختيار رد يا تنفيذ به تبع مال است. با 

شود. بديهي است رد مالک تاثيري در ( قانون مدني باطل مي255تعبير قسمت اخير ماده )

گذشته ندارد، به همين دليل در صورت از بين رفتن مورد معين معامله پيش از رد يا تنفيذ، 

گر محملي براي رد يا تنفيذ مالک باقي ( قانون مدني منفسخ شده و دي387عقد مطابق ماده )

دهد که ابطال عقد (. اين شواهد نشان مي47: 1398نخواهد ماند )خوبياري، طباطبايي، 

                                 
1. Dialetheism. 
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-غيرنافذ در حقوق ايران ناظر بر آينده بوده و از فعليت يافتن صحت تاهلي جلوگيري مي

ونگي الحاق رضا به کند، نه آنکه به لحظه انعقاد عقد باز گردد. مباحث عميق راجع به چگ

شرط متاخر و همينطور نحوه قابليت انتساب عقد به » رضا به عنوان»عقد مطابق با نظريه 

، نشان از دقت فقهاي اماميه و توجه ايشان نسبت به «استناد به مالک»مالک، مطابق با نظريه 

ته شد، به (. عالوه بر آنچه گف333 -328: 1389و همکاران،  محقق داماداين ايرادات دارد )

رسد حقوقدانان ايراني در مقام تحليل ماهيت عقد قابل ابطال و تمييز آن از مفاهيم نظر مي

مشابه، نسبت به وضعيت عدم نفوذ مراعي بي توجه بوده و همين امر سبب خلط برخي از 

مفاهيم در نظرات ايشان شده است. در اينجا به اختصار مفاهيم مشابه عقد قابل ابطال در 

ايران را بررسي و در برخي موارد بازبيني خواهيم کرد. شناسايي مفاهيم مشابه در حقوق 

 تحليل مصاديق ادعايي عقد قابل ابطال در حقوق ايران نيز مفيد است.

 1عقد غير قابل استناد .1 -1

گردند در مقابل قراردادهايي که به صورت صحيح و با رعايت شرايط قانون منعقد مي

شوند. اصل قابل استناد بودن قرارداد را نبايد با استناد و معتبر قلمداد مي اشخاص ثالث، قابل

تواند تعهدي براي اصل نسبي بودن اثر آن خلط کرد. به اين ترتيب قرارداد هرچند نمي

 ,Furmstonديگران بوجود آورد؛ اما همه افراد جامعه بايد به آثار آن احترام بگذارند )

جاد تعهد براي اشخاص ثالث را بايد نتيجه اصل نسبي بودن (. عدم امکان اي556 :2017

توان، نتيجه آثار عقد و امکان استناد به آثار قرارداد در برابر ادعاي اشخاص ثالث را مي

(. تفکيک اين دو اصل در آثار 326: 1386 ،يديشهاصل قابل استناد بودن قرارداد دانست )

 در راستاي اصل قابل استناد بودن قرارداد،خورد؛ چراکه فقهاي اماميه نيز به چشم مي

و آثار قرارداد را  تيندانسته و احترام به مالک نيعيرا تنها متوجه متبا آنبه  يوجوب وفا

اصل قابل استناد بودن در مواردي  (.186 :1418 ،يني)خم دانديم نيز اشخاص ثالث فهيوظ

لث با استثنائاتي مواجه شده از جمله عدم رعايت تشريفات يا عدم رعايت حقوق اشخاص ثا

 ديخر(. نمونه بارز عدم قابليت استناد در حقوق ايران مربوط به Nicolae, 2017: 66است )

                                 
1. Non-Opposable. 
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 از قانون  يقسمت ياصالح حهيال (40)مقررات ماده  تيرعا است که و فروش سهام با نام

بطالن  ايعدم نفوذ  يبه معنا فاتيتشر نيا تيدانسته شده؛ اما عدم رعا يتجارت الزام

 نيب صورت قرارداد معتبرِ ني(. در ا128 :1387و همکاران،  يليمعامله نخواهد بود )دمرچ

عدم هاي از نمونه .1گرددياعتبار قلمداد م يشرکت قابل استناد نبوده و ب رابردر ب ن،يطرف

 نياست. چنانچه مفلس بر وجود د نياقرار مفلس بر وجود د هياستناد در فقه امام تيقابل

موضوع اقرار  توانديپس از اعاده اعتبار م يمقرله وارد در غرما نخواهد شد؛ ول د،يرار نمااق

استناد قرارداد، در  تيعدم قابلبنا بر آنچه گفته شد (. 62 :1382 کلو،ي)بار ديرا مطالبه نما

 لينافذ و الزم االتباع وجود داشته باشد؛ اما به دل يعقد نيمتعامل نيمطرح است که ب يفرض

قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نباشد )محقق داماد و  ي،اثبات-يشکل طيشرا تيعدم رعا

 :1391 ،يمي)کر اندگمان کرده ياريبرخالف آنچه بس بيترت ني(. به ا17 :1397همکاران، 

 يراديا چيبا ه لياستناد در مرحله تشک رقابليعقد غ ،(41 :1392پورعبداهلل،  ،ييو صفا 164

از اين رو  .ستين حقيدر دستان ثالث ذ از حيث تنفيذ يا ابطال و سرنوشت آن مواجه نبوده

 يها تيمحکوم يقانون نحوه اجرا (21)ماده  نطوريهم ،يقانون مدن (218)و  (65)مواد 

توان معطوف به عدم قابليت استناد را نمي ياحکام مدن يقانون اجرا (57)و ماده  يمال

استناد، توافق بين کارگر و کارفرما جهت عدم مسئوليت مثال ديگر عقد غيرقابل  .دانست

ديده است. اين قرارداد هرچند بين طرفين الزم االتباع بوده و کارفرما در برابر اشخاص زيان

ديده به آن تواند در برابر زياندهد؛ اما کارفرما نميبه کارفرما حق مراجعه به کارگر را مي

(. وضعيت عدم قابليت استناد را به طور کلي بايد 28: 1390استناد نمايد )کاتوزيان، 

(. 13 :1397و همکاران،  محقق دامادژرمن قلمداد کرد )–مفهومي برگرفته از حقوق رومي 

دهد، عدم قابليت استناد به عنوان يک قاعده مراجعه به منابع مهم حقوق کامن ال نشان مي

 نبوده است.عمومي در قراردادها مورد توجه انديشمندان اين نظام 

                                 
دادگاه عمومي تهران  25به شع 462-461، در راي شماره 40عدم قابليت استناد معامالت خالف مقررات ماده .  1

 ( نيز مورد توجه قرار گرفته است.9/5/1372)



ت اق
ضعی

قد و
ن

ح  اد رد  ارد ر
ق ال 

بط  ا
ت

بلی
وق 

ق
ا

ن و
ریا

 
آن ب تطبیق 

ن ال
م ق کا

حقو ا 
 

 

 

109 

 
 عقد غيرنافذ .2 -1

وضعيت عدم نفوذ شباهت بسياري به بطالن نسبي دارد. برخي حقوقدان مهمترين 

دانند )محسني، قبولي شباهت اين دو وضعيت را در امکان ابطال آنها از لحظه انعقاد مي

 (. با وجود اين دانستيم که ابطال معامله فضولي با توجه به وضعيت13: 1389درافشان، 

، برخالف ابطال در بطالن نسبي ناظر به آينده است. مهمترين تفاوت اين دو «صحت تاهلي»

نوع وضعيت از نگاه حقوقدانان عدم تاثير عقود غيرنافذ پيش از تنفيذ و نفوذ عقود قابل 

(. نکته جالب توجه در حقوق کامن 139: 1384باشد )طالب احمدي، ابطال قبل از ابطال مي

است و نه قابليت ابطال. در  1کم انتقال مال غير بدون سمت، قابليت تنفيذال آن است که ح

تحت شرايط خاصي قابل تنفيذ از سوي مالک است. عدم  2حقوق انگلستان عمل فضولي

نفوذ عقد ممکن است به دليل خروج وکيل از حدود صالحيت خويش يا به علت عدم 

. امکان تنفيذ عقد نيز (Munday, 2010: 105)وجود سمت از سوي معامله کننده باشد 

اثر رضايت به عمل سابق، معطوف به گذشته بوده و به مثابه انجام "ريشه در قاعده التيني 

دارد. البته امکان تنفيذ بستگي به شروطي دارد که مهمترين آنها، فاش کردن  3"عمل است

و آنچه .  به هر ر(Munday, 2010: 109)قصد معامله براي ديگري توسط فضول است 

اهميت دارد آن است که عقود قابل تنفيذ در حقوق انگلستان نيز پيش از تنفيذ توسط 

(. Huffcut, 1895: 37کند )مالک اثري نسبت به او نداشته و تعهدي براي او ايجاد نمي

رغم آنچه درباره عدم نفوذ عقد فضولي پيش از رد يا تنفيذ گفته شد، مرور برخي علي

دهد که عدم نفوذ در برخي موارد تنها نسبت به ني و فقه اماميه نشان ميموارد در قانون مد

تواند با اعمال حق خود، عقد را ابطال نمايد. براي مثال در شخص خاص بوده و فرد مي

مواقعي که شخص برخالف شرط عدم انتقال يا خيار شرط طرف قرارداد، مورد معامله را به 

فين نافذ و معتبر خواهد بود؛ اما با اعمال حق طرف ديگري انتقال دهد، عقد دوم بين طر

(. اين نوع از عدم نفوذ را عدم 94: 1398نخست، عقد دوم باطل خواهد شد )خوبياري، 

                                 
1. Ratifiable Contract. 

2. Interferer or Rouge in Thomas, 2008: pp 46, 66 & 70. 

3. Omnis ratihabitio retro trahitur et mandato aequiparatur. 
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 نامند. در ادامه به اختصار به تمييز مفاهيم عدم نفوذ مراعي و عدم نفوذ نفوذ مراعي مي

 موقوف خواهيم پرداخت.

 عدم نفوذ موقوف .1-2-1

 عتبر يامضاي نافذ موقوف يا انعقادي در مرحله تشکيل، فاقد شروطي از قبيل رعقد غير

ضولي، قد فعاهليت تصرف بوده و به همين دليل آثار مقصود متعاقدين را نخواهد داشت. 

توقف عقود م وع ازنشوند. تاثير اين مکره و سفيه از جمله عقود غيرنافذ انعقادي قلمداد مي

 د موقوفا عق؛ به همين دليل برخي از فقها اين نوع از عقود ربر الحاق شروط الزم است

ضا، عقود ر(. بعضي حقوقدانان با تفکيک مراحل قصد از 105: 1410اند )کرکي، ناميده

ر فقه تفکيک بين (. د33: 1391دانند )شهيدي، غيرنافذ را عموماً فاقد شرط رضاي معتبر مي

د و اساً قصم است؛ به اين معنا که فقهاي متقدقصد انشاء و رضا داراي يک تطور تاريخي اس

)مقدس  ستنددانرضا را در قالب اختيار برشمرده و نبود اختيار را موجب بطالن عقد مي

دلول ه اما قصد م(. در ادامه فقها بين مواردي که عاقد، قصد لفظ داشت156: 1403اردبيلي، 

نفيذ و تابل قده، مورد اول را ندارد با جايي که حتي قصد لفظ ندارد، قائل به تفکيک ش

اند ثال زدهرا م اند. براي اين نوع از عقود، عقد مکره و فضوليمورد دوم را باطل دانسته

دم عجود رضا يا (. البته در مبناي عدم نفوذ عقد فضولي، بين عدم و116: 1419)طباطبايي، 

ه بحث وصلحارج از انتساب عقد به مالک ترديدهاي فراواني وجود دارد که تحليل آنها خ

يذ يا تنف ز رداحاضر است. به هر ترتيب نکته مسلم آن است که اين نوع از عدم نفوذ، پيش 

عامله مل به کند؛ هرچند واجد آثاري از قبيل پايبندي اصيتعهدي براي مالک ايجاد نمي

 است.

 عدم نفوذ مراعی. 1-2-2

-اماميه دانست که در سال وضعيت عدم نفوذ مراعي را بايد از ابتکارات جذاب فقهاي

و  1396هاي اخير مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است )کريمي، شعباني کندسري: 

(. با وجود راهيابي مفهوم عدم نفوذ مراعي يا اعتباري در آثار 1396روشن و همکاران، 

حقوقدانان، رويه قضايي همچنان به آن بي توجه بوده و اين عدم توجه موجب صدور 

آيد. از نظر برخي حقوقدانان عقد غيرنافذ مراعي عقدي شده که به نظر نادرست ميآرائي 
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است که علل اربعه تشکيل دهنده عقد اعم از فاعلي )اراده متعاقدين(، صوري )ايجاب 

وقبول(، مادي )موضوع معامله( و غايي )جهت معامله( را داشته و هرچند مقتضي در آن 

(. علت 159: 1391نع تاثير مقتضي باشد )کريمي، موجود است؛ اما حق شخص ثالث ما

برد. از نامگذاري آن به مراعي نيز اين است که عقد براي استقرار در حالت انتظار به سر مي

سوي ديگر برخي از فقها از اين حالت به نداشتن حق تصرف به دليل وجود خلل در مورد 

ق غير در موضوع معامله، سلطه (. وجود ح69: 1419اند )غروي اصفهاني، تصرف ياد کرده

سازد. چالش متعاملين بر عقد را مخدوش کرده و مورد معامله را از طلق بودن خارج مي

مهم در عدم نفوذ مراعي آن است که وضعيت عقد از حيث اثر نسبت به طرفين آن چه 

ا عدم خواهد بود؟ آيا هردو بايد به عقد پايبند باشند؟ در عدم نفوذ موقوف فقدان رضايت ي

انتساب عقد به مالک، سبب غيرنافذ شدن عقد بود؛ اما در اينجا خودِ مالک يکي از طرفين 

معامله بوده و تمامي شرايط صحت عقد موجود است. براي مثال راهني را در نظر بگيريد 

که هنوز موعد بدهي فرا نرسيده است. آيا که مال مرهونه را به ديگري بفروشد؛ در حالي

که عقد نسبت به طرفين غيرنافذ است؟ چنانچه راهن پيش از موعد بدهي  توان گفتمي

خود را به مرتهن بپردازد؛ عقد را بايد از زمان رفع مانع نافذ بدانيم يا از ابتداي قرارداد؟ نفوذ 

شود؟ در عقد از ابتداي قرارداد آيا تنها متوجه منافع است يا شامل عين مورد معامله نيز مي

ها را ردادهاي متوالي آيا راهن حق تنفيذ قراردادهاي متعاقب يا ابطال آنصورت وجود قرا

ها ما را به دارد؟ آيا مرتهن حق رد معامله پيش از سررسيد دين را دارد؟ پاسخ به اين پرسش

 سازد.تفاوت اساسي عدم نفوذ مراعي و موقوف رهنمون مي

ورد معامله را مانع نفوذ اغلب حقوقدانان و فقهاي متاخر وجود حق غير بر موضوع م

اند )نعمت اللهي، دانند و به اين ترتيب طلقيت را از شروط صحت عقد خارج کردهعقد مي

شود تا عقودي با محوريت (. اين رويکرد سبب مي201: 25،ج1981و نجفي،  309: 1392

انتقال موضوع حق شفعه، انتقال موضوع خيار شرط يا شرط فعل حقوقي منفي، تصرف 

پيش از تصفيه يا انتقال مال مرهونه به دليل وجود حق غير در مورد معامله، غيرنافذ ترکه 

( ديوان عالي کشور 620( قانون مدني و راي وحدت رويه شماره )793قلمداد شود. ماده )

که در مقام تفسير آن ماده برآمده نيز مويد اين رويکرد است. با وجود  20/8/1376مورخ 
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 دهد که در بسياري موارد عقد صحيح و نافذ بوده و فوق نشان مي اين بررسي دقيق موارد

شود. به اين ترتيب تعبير عدم نفوذ را بايد تنها مربوط به البته با اعمال حق ثالث منفسخ مي

حق دانست. اين ادعا در حقوق ايران بي سابقه نبوده و پيش از اين برخي ثالث ذي

و محقق داماد و  153: 1396اند )صفايي، کار برده حقوقدانان اصطالح عدم نفوذ نسبي را به

(. تفاوت اين وضعيت با عدم قابليت استناد در امکان رد معامله توسط 29: 1397همکاران، 

ثالث است. بنابراين بعيد نيست اگر انتقال متعلق حق غير را صحيح و نافذ؛ اما غير مستقر و 

م نفوذ نسبي را بررسي خواهيم تا نظريه نفوذ متزلزل بدانيم. در ادامه به اختصار مصاديق عد

 اين معامالت پيش از اعمال حق توسط ثالث را اثبات کنيم.

يکي از مواردي که به عنوان مصداق عدم نفوذ مراعي مطرح شده معامالت مشتري در 

(. اين در حالي است که 177: 1391ملک مشاعي، پيش از اخذ به شفعه است )کريمي، 

دانند )قمي، قها انتقال مورد حق شفعه را صحيح و نافذ؛ اما متزلزل ميقريب به اتفاق ف

تواند معامله مشتري را منحل (. هرچند ثالث مي225: 1390و جبعي عاملي،  225: 1387

کند؛ اما اثر اين انحالل نسبت به آينده خواهد بود. به اين ترتيب عدم نفوذ مراعي در اينجا 

تواند معامله را نسبت به و تنها ثالث در مقام اعمال حق ميبه نوعي عدم نفوذ نسبي بوده 

( به صراحت امکان قهقرايي بودن اثر اخذ به شفعه را 819آينده باطل نمايد. به عالوه ماده )

کند. الزم به ذکر است که ملکيت متزلزل در فقه اماميه مسبوق به سابقه بوده و از رد مي

 1082کل مهريه پيش از دخول اشاره کرد )ماده  توان به تصرف زوجه درمصاديق آن مي

( قانون مدني 500قانون مدني(. مورد ديگر تصرف مشتري در مبيعِ بيع شرط است. ماده )

داند؛ هرچند تصرفات وي ممکن است به تصرفات مشتري در مبيع را صحيح و نافذ مي

ن عقد )خروج مبيع جهت اعمال حق بايع، استرداد ثمنِ بيع شرط و در نتيجه بالموضوع شد

از مالکيت فروشنده(، در ادامه محکوم به بطالن باشد. از اين منظر عدم نفوذ معامله مشتري 

حق بوده و نبايد با عنوان عدم نفوذ مراعي، نسبي و تنها متوجه بايع به عنوان ثالث ذي

اني اند نفوذ پيش از اعمال حق را مردود دانست )کريمي، شعبآنگونه که برخي پنداشته

توان درمورد تصرفات من عليه الخيار نيز مطرح (. اين استدالل را مي694: 1396کندسري، 

( قانون مدني تصرفات من عليه الخيار را حتي در صورت شرط فعل حقوقي 454کرد. ماده )
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حق، تصرف را باطل منفي صحيح و نافذ دانسته و تنها در صورت اعمال خيار توسط ذي

حق، حقِ خود را ده پيداست که اين بطالن ناظر به زماني است که ذيداند. از متن مامي

(. برخي 90: 5،ج1385اعمال نموده و معامله نخست را فسخ کرده باشد )کاتوزيان، 

( را با اين استدالل که پس از فسخ، 500حقوقدانان استعمال لفظ بطالن در اين ماده و ماده )

اند )طالب احمدي، غيرنافذ است، صحيح ندانستهحق مالک شده و عقد دوم نسبت به او ذي

رسد استعمال لفظ باطل نشان از دقت کم نظير (. با وجود اين به نظر مي115: 1393

حق، معامله دوم نسبت به آينده بالموضوع شده و به دليل قانونگذار دارد؛ چراکه با فسخ ذي

(. 130: 1391آبادي، عدم وجود موضوع معين، باطل خواهد شد )الشريف، جعفري خسرو

نفوذ معامالت من عليه الخيار در بين فقها نيز طرفداراني دارد که معتقد به تزلزل سلطه 

 (.285: 1378و حسيني روحاني،  403: 1418باشند )روحاني، منتقل اليه مي

توان به تصرفات ورثه در ترکه متوفي پيش از تصفيه از ديگر موارد عدم نفوذ نسبي مي

. به عقيده برخي فقها تصرف ورثه پيش از تصفيه ترکه صحيح و نافذ است؛ اما اشاره نمود

،ج 1981توانند در صورت عدم کفاف، تصرفات ناقل را فسخ کنند )نجفي، طلبکاران مي

( قانون مدني همخواني دارد. 871( و )868(. اين برداشت با جمع مفاد مواد )91: 26

توانند چيزي بيش از آنچه زلزل بوده و ورثه نميمالکيت ورثه بر ترکه پيش از تصفيه مت

دارند را به منتقل اليه انتقال دهند؛ بنابراين رابطه گيرنده با مال نيز متزلزل بوده و با رد 

رود. مورد ديگر تصرفات بايع پيش از تحقق معلق عليه در مورد معامله طلبکاران از بين مي

ن انتقال را صحيح و نافذ دانسته و تحقق معلق معلق و انتقال آن است. برخي حقوقدانان اي

(. با تحليل مصاديق 74: 1،ج1385دانند )کاتوزيان، ،عليه را موجب انفساخ قهري آن مي

توان ادعا کرد که صحت موارد مذکور، تاهلي نبوده و فعلي است؛ با وجود اين فوق مي

-بت به آينده منحل ميحق بوده، عقد را از جانب وي و نسعدم نفوذ که متوجه ثالث ذي

شود و در غير اينصورت او حق برهم حق حاصل ميکند. اين انحالل تنها با اعمال حقِ ذي

توان به انتقال مال مرهون توسط راهن تعميم داد. بسياري زدن عقد را ندارد. اين نتيجه را مي

: 1388دي، دانند )جعفري لنگرواز حقوقدانان رد مرتهن بدون اعمال حق را فاقد اثر مي

اند ( و از سوي ديگر برخي از فقها نيز اجازه مرتهن حتي پس از رد را ممکن دانسته105
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  ،(. با توجه به اين شواهد بايد پذيرفت که انتقال مال مرهونه صحيح و 462: 1413)نائيني

( را معطوف به عدم نفوذ نسبي بدانيم که البته با 620نافذ بوده و راي وحدت رويه شماره )

قدمات راي همخواني ندارد. بنابر آنچه گفته شد حق ثالث مانع نفوذ عقد به شکل مطلق م

نبوده و تنها مانع استقرار مقتضاي آن و عدم نفوذ نسبي است. از اين رو عدم نفوذ نسبي با 

عقد قابل ابطال، پيش از ابطال شباهت داشته و تفاوت آن در عطف به ماسبق شدن ابطال 

 است.

 

 عقد قابل ابطالمصاديق  .2

امن ال کقوق حهمانطور که پيش از اين گفته شد، دليل عمده قابل ابطال بودن عقود در 

امن وق کنقصان رضايت طرف يا طرفين عقد است. بررسي مصاديق عقد قابل ابطال در حق

رد. هد کال به ما در تحليل ميزان ضرورت تاسيس اين وضعيت در حقوق ايران کمک خوا

پس  و سدر اين قمست ابتدا مصاديق عقد قابل ابطال در حقوق کامن البه همين دليل 

 مصاديق مورد ادعا در حقوق ايران را مطالعه و تحليل خواهيم کرد.

 مصاديق عقد قابل ابطال در کامن ال. 2-1

-بررسي مصاديق عقود قابل ابطال در آراء قضايي و آثار حقوقدانان کامن ال نشان مي

 Murray, 2011: 39برشمردن مصاديق مضطرب و ناهماهنگ است )دهد نظرات ايشان در 

and Meena, 2008: 79توان مصاديق مورد اتفاق عقود قابل (. با وجود اين تشتت مي

 ابطال را ذيل سه دسته بررسي کرد.

 معامالت مبتنی بر اشتباه. 2-1-1

فرانسه، حقوق انگلستان در قرن نوزدهم تحت تاثير حقوق سنتي روم و حقوق جديد 

قراردادهايي که ناشي از رضاي صحيح، کامل و آزاد نبودند را نامعتبر قلمداد کرد 

(Ibbetson, 1999: 206معيوب بودنِ رضا در بسياري موارد مي .) تواند ناشي از اشتباه عاقد

باشد. پذيرش استباه به عنوان يکي از اسباب اختالل رضا، باعث شد تا مفهوم اشتباه در 

(. اشتباه Ahdash, 2004: 4دادهاي انگلستان از مفهوم عرفي آن فاصله بگيرد )حقوق قرار

هاي مربوط به رضايت که . اشتباه1توان به دو دسته در حقوق قراردادهاي انگلستان را مي
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. اشتباه در تحرير سند تقسيم نمود. اشتباه 2خود منقسم به اشتباه حکمي و موضوعي است و 

. ماهيت 2. ماهيت قرارداد يا هويت طرف قرارداد، 1توان به اشتباه در در واقعيات را نيز مي

. وجود يا نبود موضوع قرارداد )مثالً توافق بر مالي که ديگر وجود 3موضوع قرارداد و 

توانند به صورت عرفي يک خارجي ندارد( تقسيم کرد. تمامي اشتباهات فوق الذکر مي

(. وقوع اشتباه عرفي زماني امکان دارد که Ahdash, 2004: 4طرفه يا دو جانبه واقع شوند )

طرفين قرارداد با همديگر توافق دارند؛ اما اين تراضي در تقابل با فهم عرف از آن قرارداد 

هاي کامن اليي است. ضمانت اجراي اشتباه در حقوق انگلستان بسته به نگاه از زاويه دادگاه

هاي عرفي اشتباه تنها در چهار صورت مورد ههاي انصاف متفاوت است. در دادگايا دادگاه

. در مواردي که طرح دعوا با موضوع استرداد پول داده شده به 1گيرد: قضاوت قرار مي

. دعواي استرداد مال )عين( به موجب اشتباه در واقعيات 2سبب اشتباه در واقعيات است، 

يا غير  1واقع متقلبانه. دعواي اخذ خسارت در اثر اشتباه به دليل اظهار خالف 3است، 

اي که متعلق اشتباه ماهيت قرارداد، طرف يا موضوع آن بوده . دعاوي4است و  2متقلبانه

شوند، هاي کامن اليي مطرح مي(. حکم مواردي که در دادگاهAhdash, 2004: 11است )

ي توانند حکم به صحت يا قابليت ابطال دهند. از سوبطالن بوده و دادگاههاي انصاف نمي

هاي کامن اليي صحت باشد، ديگر اما چنانچه حکم قرارداد داراي اشتباهي در دادگاه

 ,Ahdashهاي انصاف به قابل ابطال تغيير کند )ممکن است تحت شرايطي در دادگاه

توان به اشتباه مانع (. بنابراين در حقوق انگليس نيز مانند فرانسه، اشتباه را مي12 :2004

ضا و البته اشتباه بي اثر تقسيم نمود )کريم پور آل هاشم و همکاران، تراضي، اشتباه عيب ر

(. از مصاديق اشتباه عيب رضا، اشتباه فرد ناشي از سوءعرضه متقلبانه کاال است. 141: 1397

(، سوءعرضه به 1967توضيح آنکه پس از تصويب قانون سوءعرضه در حقوق انگلستان )

تقسيم شد. حکم دو نوع  3طي و توام با بي تقصيريسه دسته متقلبانه، ناشي از بي احتيا

( قانون سوءعرضه به 2( ماده )2و حکم مورد اخير با توجه به بند ) 4نخست، بطالن نسبي

                                 
1. Fraudulent Misrepresentation. 

2. Non-Fraudulent Misrepresentation. 

3. Negligent and Innocent. 

4. Clough v London and North Western Railway Co (1871) LR 7 Exch 26. 
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 تواند در صالحيت ديد قاضي احاله شده است. اشتباه ناشي از ارزش کاال نيز ميصالح

ضه نبايد ناشي از تخلف دادگاه انصاف قرار بگيرد. نکته قابل توجه آن است که سوءعر

يک شرط ضمن عقد باشد؛ چراکه در اين صورت ضمانت اجراي تخلف از شرط، تابع 

 نظام حقوقي خاص خود خواهد بود.

وجب عدم نفوذ م( قانون مدني 200رضاي ناشي از اشتباه در حقوق ايران مطابق با ماده )

نون مدني فرانسه ( قا1110ده )معامله است. حقوقدانان عدم نفوذ در اين ماده را بر خالف ما

ر اين ب(. عالوه 90 :1349اند )صفايي، ( حمل بر بطالن نموده762( و )201و با نظر به ماده )

 ه ضمانتشد کموارد اشتباه ممکن است ناشي از تدليس يا در مورد ارزش موضوع معامله با

-د، ميه شه گفتاجراي آن تنها وجود حق فسخ براي طرف متضرر است. آنچه درباره اشتبا

اصطالح  ( نيز راهگشا باشد.توضيح آنکه برخي حقوقدانان199تواند در تفسير ماده )

ه، حکم ي کرددر ماده مذکور را اعم از بطالن و غيرنافذ معن« موجب نفوذ معامله نيست»

ن، کاتوزياند )دانرضاي ناشي از اکراه را عدم نفوذ و رضاي ناشي از اشتباه را بطالن مي

 واکراه  (. جهت هماهنگ کردن حکم رضاي ناشي اشتباه با رضاي ناشي از468: 1،ج1385

دي بود ي مواربراي هر دو به نحو يکسان، بايد در پ« موجب نفوذ معامله نيست»حملِ حکم 

يه ضايت سفان رکه رضاي ناشي از اشتباه موجب غيرنافذ شدن معامله باشد. از نظر نگارندگ

 اند مثالتويتباه احتمالي در سنجش مطلوبيت معامله است، مو صغير مميز که ناشي از اش

 مناسبي براي عدم نفوذ متاثر از اشتباه باشد.

 1اکراه و نفوذ ناروا .2-1-2

اکراه را نوعي عمل يا تهديد خشن و جدي نسبت به يکي از طرفين قرارداد يا خانواده 

 ,Delaney, Whittingtonد )دهدانند که رضاي آزاد فرد را تحت تاثير قرار ميآنها مي

(. اکراه در حقوق انگلستان همواره در کنار سوءعرضه متقلبانه مصداق بارز 134 :2009

(. اکراه ممکن Edward J & Others, 2006: 100موجبات قابليت ابطال عقد بوده است )

به  متعامل باشد. موارد فوق احصايي نبوده و ممکن است 3يا مال 2است تهديد نسبت به جان

                                 
1. Duress and Undue Influence. 

2. Barton v Armstrong [1973] UKPC 27, [1976] AC 104. 

3. Skeate v Beale [1840] 11 Ad & El 983. 



ت اق
ضعی

قد و
ن

ح  اد رد  ارد ر
ق ال 

بط  ا
ت

بلی
وق 

ق
ا

ن و
ریا

 
آن ب تطبیق 

ن ال
م ق کا

حقو ا 
 

 

 

117 

 
مواردي از قبيل تهديد به آزادي و شرافت متعاملين نيز تسري پيدا کند. نکته قابل توجه آن 

است که در حقوق قراردادهاي انگلستان، اکراه با اعمال نفوذ ناروا متفاوت است. در اعمال 

اي که طرف نفوذ ناروا شخص از موقعيت باالدست بودن خود استفاده نموده و از مخمصه

کند؛ هرچند ممکن است تهديدي متوجه طرف مقابل آن است سوءاستفاده مي مقابل در

توان روابط بيمار و پزشک، استاد و (. براي اين حالت ميDenicola, 2004: 91نباشد )

دانشجو، کارگر و کارفرما و همينطور پدر و فرزند را مثال زد. به اين ترتيب رابطه بين اکراه 

خصوص من وجه است. مواردي از قبيل رابطه پزشک و بيمار، و اعمال نفوذ ناروا عموم و 

شبيه به تعبير برخي حقوقدانان ايراني از سوءاستفاده از اضطرار است که اغلب حکم آن را 

(. از سوي ديگر مواردي که انسان تنها در اثر 1/511: 1385دانند )کاتوزيان، عدم نفوذ مي

بر خواسته ديگري مقاومت نمايد )مانند رابطه تواند در براخواهد يا نميحجب و حيا نمي

استاد و دانشجو(، نوعي اکراه اخالقي وجود دارد که البته چنانچه با تهديد و هراس توام 

(. حقوقدانان مسلمان 96: 1389نباشد؛ اثر حقوقي نخواهد داشت )محقق داماد و همکاران، 

سته و تنها عقودي را غيرنافذ انعقاد عقد تحت فشارهاي اخالقي را فاقد ضمانت اجرا دان

اند که نفوذ ناروا موجب تهديد بوده و در واقع از مصاديق اکراه قلمداد شود شمرده

(. از جمله مصاديق نفوذ ناروا در 508: 1،ج1385و کاتوزيان،  221: 1382)سنهوري، 

طرف رسد اعمال نفوذ نارواي ( قانون مسئوليت مدني است. به نظر مي9حقوق ايران ماده )

برد و شايد بتوان رسوخ نظريه عدم عقد حقيقتاً سالمت رضاي طرف ديگر را از بين مي

نفوذ عقود ناشي از نفوذ ناروا را براي نظام حقوقي ايران مفيد دانست. به ويژه آنکه در 

حقوق ايران تفکيک رضا و قصد پذيرفته شده و مباني پذيرش وضعيت نفوذ ناروا فراهم 

 است.

ال اکراه يا اعمال نفوذ ناروا از سوي شخص ثالث را سبب قابل ابطال  در حقوق کامن

دانند؛ مگر آنکه اکراه شونده يا شخص مورد نفوذ ثابت نمايد طرف عقد از بودن عقد نمي

 :Denicola, 2004اين اکراه اطالع داشته يا آنکه اطالع او امري معقول و متعارف باشد )
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 87)1قانون مدني ايران در تعارض است؛ بلکه با مقدمات  203اده . اين حکم نه تنها با مفاد م

و مباني عقود قابل ابطال در کامن ال نيز تعارض دارد. اگر مبناي بطالن نسبي را نقصان رضا 

 شود.بدانيم، چه تفاوتي دارد که اين نقصان چگونه ايجاد مي

 معامالت صغير، مجنون و مست. 2-1-3

قانون اصالح  1شوند )مادهسال صغير محسوب مي 18در حقوق انگلستان اشخاص زير 

قانون »اي تحت عنوان . بر معامالت صغير قانون جداگانه2(1969حقوق خانواده مصوب 

حاکم بوده و حکم اين معامالت جز در موارد استثنايي از قبيل  3(«1987قراردادهاي صغار )

ور است حکم مربوط به (. همينطBishop, 1878: 56معامالت ضروري بطالن نسبي است )

معامالت مجنون و مست. نکته قابل توجه آنکه اگر جنون يا مستي موجب ازاله قصد شده و 

نتيجتاً اشتباه اساسي از سوي متعامل در انعقاد قرارداد سر بزند، قرارداد باطل خواهد بود و نه 

 قابل ابطال.

تمامي آنها به جز نفوذ دهد که مرور مصاديق قابل ابطال در حقوق انگلستان نشان مي

ناروا در فقه اماميه و حقوق ايران واجد حکم مخصوص به خود است. البته با توجه به فلسفه 

اراده انشائي در قانون مدني مقدمات طرح نفوذ ناروا در حقوق ايران فراهم است. بنابراين 

رد؟ حتي بايد پرسيد که طرح و تاسيس نهاد بطالن نسبي در حقوق ايران چه ضرورتي دا

اگر ضرورت طرح نفوذ ناروا را بپذيريم؛ چرا حکم عدم نفوذ که منطبق بر تفکيک رضا از 

قصد است را بر آن بار نکنيم؟ اساساً چه دليلي دارد که معامله شخص تحت نفوذ، مکره، 

صغير يا مست را تا زمان بطالن قرارداد نافذ بدانيم؟ نفوذ اين نوعِ عقود نه با نقصان رضا 

ني دارد، نه با تامين منافع خصوصي متعاملين و نه با دفع ضرر از آنها. نکته جالب همخوا

توجه آنکه بسياري از حقوقدانان انگليسي و آراء قضايي معامله را از جانب صغير و ساير 

                                 
( تقسيم Actual( و واقعي )Presumedاست که در حقوق کامن ال، نفوذ ناروا را به دو نوع مفروض ) . الزم به ذکر1

کنند. اثبات اطالع يا علم عرفي اعمال کننده نفوذ ناروا تنها مربوط به نفوذ نارواي واقعي بوده و در نفوذ نارواي مي

 (.Beatson and Others, 2010: 35م نيست )مفروض به دليل ظهور مورد غالب، اثبات اطالع يا علم عرفي الز
2. Family Law Reform Act. 

3. Minors Contracts Act. 
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 ,Beatson and Othersدانند )آور ميافرادي که حق بطالن قرارداد را دارند، غير الزام

2010: 239 and Denicola, 2004: 83 ،چنانچه نتوان فرد را به انجام تعهد ملزم کرد .)

آور باشد؛ آيا بهتر نيست نفوذ عقد چه معنايي دارد و اگر عقد نسبت به يک طرف غير الزام

طرف مقابل را تنها پايبند به قرارداد بدانيم و اصول موازنه در معامالت را بر هم نزنيم؟ در 

کنيم و قائلين به وجود بطالن نسبي در حقوق ايران را بررسي ميادامه مصاديق مورد ادعاي 

خواهيم ديد که طرح و تاسيس اين نهاد در حقوق ايران، نه تنها با مباني غني منطق حقوق 

 در تعارض است؛ بلکه اساساً ضرورت يا مطلوبيتي براي نظام حقوقي ما ندارد.

 نمصاديق ادعايی عقد قابل ابطال در حقوق ايرا. 2-2

شاره اردي حقوقدانان ايراني در بيان مصداق عقد قابل باطل در حقوق ايران به موا

( قانون 131ي )( ال129( قانون دريايي، حکم مواد )179اند که از جمله آنها ماده )کرده

اد اين مو ررسيبتجارت و تاثير اخذ به شفعه در معامالت متعاقب مشتري است. در ادامه به 

 پردازيم.ها ميو تحليل احکام آن

 ( قانون دريايی179ماده ). 2-2-1

( از 158: 1397و کريم پور آل هاشم،  152: 1384بعضي از حقوقدانان )طالب احمدي، 

اند. با وجود اين به نظر وضعيت بطالن نسبي را برداشت کرده 1( قانون دريايي179ماده )

( اين 173؛ چراکه ماده )رسد ماده فوق ناظر به وضعيت سوءاستفاده از اضطرار استمي

داند. در فقه هرچند قانون نيز انعقاد قراردادهاي نجات را تنها در زمان اضطرار ممکن مي

حکم کلي معامالت مضطر صحت است؛ اما طرف معامله حق سوءاستفاده از شرايط مضطر 

اين  را ندارد. در مورد فروش طعام به مضطر، فروشنده در تقويم طعام مختار است؛ با وجود

اي از ثمن مثل بيشتر باشد که منتهي به عسر و حرج و اعمال فشار ثمن معامله نبايد به اندازه

                                 
عادالنه  ريدادگاه غ صيآن منعقد شده و شرائط آن بتشخ ريخطر و تحت تأث نيهر قرارداد کمک و نجات که در ح.  1

موارد چنانچه ثابت  هيدر کلداده شود.  رييتغ ايدادگاه باطل و  لهيبوس نيطرف ازکيهر  يباشد ممکن است بتقاضا

اجرت مذکور در قرارداد  اياغفال جلب شده است و  ايخدعه  اي لهيقرارداد بر اثر ح نياز طرف يکي تيشود رضا

قرارداد  نياز طرف يکي يبه تقاضا توانديکم است دادگاه م ايو  اديالعاده زفوق افتهينسبت خدمت انجام ذکر شده به

 .(29/6/1343)مصوب  ديبطالن آن را اعالم نما ايداده و  رييرا تغ
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  بر مضطر شود. همچنين به عقيده بعضي از فقيهان اگر معامله به قيمتي بيش از ثمن مثل

منعقد شود، مضطر به مازاد بر ثمن مثل تعهدي ندارد؛ زيرا وي به قيمت مازاد ناچار شده و 

توان صرفاً (. به عالوه نمي132، 1389شود )محقق داماد و همکاران، انند مکره تلقي ميهم

به دليل وجود عبارت اعالم ابطال، قائل به وجود وضعيت بطالن نسبي در قانون دريايي شد؛ 

قانون مدني در نتيجه رد عقود غيرنافذ نيز استفاده شده است.  255چراکه واژه باطل در ماده 

آنچه گفته شد نه تنها دليلي بر نفوذ قرارداد نجات قابل ابطال پيش از رد توسط  عالوه بر

(؛ بلکه اساساً نافذ دانستن اينگونه 527: 1394قائلين به بطالن نسبي ارائه نشده است )ابوعطا، 

 اي جز اضرار به او ندارد.قراردادها پيش از تصميم مضطر، نتيجه

 متی از قانون تجارت( اليحه اصالح قس131ماده ). 2-2-2

اند )کاتوزيان، بسياري از حقوقدانان اين ماده را مصداق عقد قابل ابطال دانسته

( اين اليحه معامالت شرکت با 129(. مطابق با ماده )194: 1388و اسکيني،  306: 2،ج1385

برخي اشخاص، نيازمند رعايت تشريفات مخصوص، يعني اجازه هيات مديره است. در 

: 1388هيات مديره معامله صحيح، نافذ و غيرقابل ابطال خواهد بود )اسکيني،  صورت اجازه

اند در برابر خسارات مسئول قلمداد (؛ هرچند مديراني که اجازه انجام معامله را داده194

اليحه(. در سوي مقابل چنانچه معامله بدون اجازه هيات مديره صورت  130شوند )ماده مي

مومي، ظرف سه سال از تاريخ آگاهي از معامله قابل ابطال گرفته باشد توسط مجمع ع

اليحه(. برخي از حقوقدانان با استناد به مدت زمان سه سال، معامالت  131خواهد بود )ماده 

اند؛ چراکه از نظر ايشان عدم ابطال به معناي ( را مصداق عقد قابل ابطال دانسته129ماده )

(. با وجود اين بايد پرسيد اگر قانون 151: 1384استمرار نفوذ است )طالب احمدي، 

توان به معامالت برخي اشخاص با شرکت را منوط به اجازه هيات مديره دانسته، چگونه مي

صالح حکم نفوذ را بار نمود؟ اين ايراد مورد توجه اين معامالت بدون اجازه مرجع ذي

شديد قائلين به وجود بطالن ( که البته با انتقاد 57: 1391برخي حقوقدانان بوده )شهيدي، 

(. منقدين معتقدند لزوم 407: 1390نسبي مواجه شده است )قبولي درافشان، محسني، 

درخواست بطالن معامله از دادگاه، مرور زمان سه ساله و اختصاص دعوا به شرکت که 

اي است که وضعيت نشان از حمايت قانونگذار از شرکت دارد؛ شواهد غيرقابل خدشه
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رسد؛ چراکه رساند. ايراد اخير موجه به نظر نميبطال را در اين ماده به اثبات ميقابليت ا

حق بوده و به دليل دوگانگي همواره در وضعيت عدم نفوذ، سرونوشت عقد به دست ذي

حقِ ثالث به حساب آورد. درباره ايراد توان شرکت را ذيشخصيت شرکت و اعضا، مي

ارت درخواست بطالن، به جاي درخواست ابطال، ظهور دوم نيز بايد گفت؛ استفاده از عب

در وضعيت عدم نفوذ دارد و نه قابليت ابطال. نکته جالب توجه آنکه قائلين به ايرادات 

: 1391دانند )قبولي درافشان، محسني، فوق، راي دادگاه در عقود قابل ابطال را تاسيسي مي

ني بر درخواست بطالن همخواني ( مب131( و روشن است که اين نظر با ظاهر ماده )17

ندارد. به عالوه چه ايرادي دارد اگر قانونگذار عدم ابطال ظرف سه سال را به منزله تنفيذ 

تلقي کند و لفظ ابطال را ناظر به بطالن عقد غيرنافذ بداند؟ قول به قابل ابطال بودن اين 

مذکور، نفوذ معامله معامالت در معناي بطالن نسبي در حالي است که از هيچ کجاي مواد 

( پيداست که نفوذ 130شود و حتي از مفهوم ماده )بدون اجازه هيات مديره برداشت نمي

 معامله منوط به اجازه مديران است.

 اخذ به شفعه. 2-2-3

تصرفات مشتري در مال  1( قانون مدني816برخي از حقوقدانان با استناد به ماده )

دانند )طالب احمدي، بطال به معناي بطالن نسبي ميموضوع حق شفعه را توسط شفيع قابل ا

(. بنا بر اين نظر اعمال حق شفيع چنانچه مربوط به معامله نخست شريک وي با 154: 1384

که يکي از معامالت متعاقب را مد مشتري باشد، مصداق اخذ به شفعه بوده و در صورتي

فيذ معامله مد نظر و ابطال معامالت نظر قرار دهد، به مثابه اخذ به شفعه از مشتري نخست، تن

متعاقب است. ايراد وارد بر اين نظر آن است که شفيع با اعمال حق خود نسبت به هرکدام 

کند و نه اينکه معامله متعاقب را تنفيذ از معامالت، در واقع حصه را از طريق شفعه اخذ مي

مشتري به طريقي غير از  کند. به همين دليل فقها معتقدند در صورتيکه انتقال حصه توسط

عقد بيع باشد؛ شفيع تنها نسبت به عقد نخست حق شفعه دارد و نه عقود متعاقب )قمي، 

                                 
نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل  عيقبل از آن و بعد از عقد ب يرا که مشتر يااخذ به شفعه، هر معامله.  1

 .دينمايم
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 1387 :225 و چنانچه معامالت صورت گرفته همه بيع باشند، هرکدام سبب مستقلي جهت )

(. با اخذ به شفعه حصه در 85: 1384شوند )محقق داماد، ايجاد حق شفعه محسوب مي

( گفته شد، 454( يا )500فيع درآمده و معامالت بعدي مانند آنچه درباره ماده )تملک ش

شوند. بنابراين بطالن نتيجه منطقي اخذ به شفعه است و نه عمل بالموضوع و باطل مي

اند. در نهايت از تدقيق در عبارات قانون حقوقي جداگانه که از آن به ابطال تعبير کرده

ست که آنچه گفته شد مصداق وضعيت عدم نفوذ نسبي است و مدني و فقهاي اماميه پيدا

 بطالن نسبي.

 

 گيرينتيجه

عقد،  نوع تحليل ماهيت بطالن نسبي در حقوق کامن ال و بررسي مصاديق و احکام اين

 دهد که؛نشان مي

يز نمنطقي  االت. پذيرش اين نهاد در حقوق ايران نه تنها ضرورتي ندارد؛ بلکه با اشک1

نافذ  يح وحق صححقوقدانان کامن ال عقد قابل ابطال را پيش از تصميم ذي مواجه است.

بي را ن نسحقِ بطالدانند؛ اين در حالي است که در بسياري موارد از جمله صغر، ذيمي

گر هر سوي دي و از توان به انجام عقد الزام نمود؛ چراکه وي براي معامله اهليت نداشتهنمي

ه نيز دليلي ا اشتبايکراه اين ببرد. در موارد ديگر از قبيل نفوذ ناروا، تواند آن را از بلحظه مي

ا بهتر نيم. آيبدا ندارد که متضرر از عقد اکراهي را تا زمان برطرف شدن اکراه ملزم به عقد

( ثار عقدنه آنيست اکراه کننده را همانطور که در وضعيت عدم نفوذ مقرر است، به عقد )

 شود که يراداعقد را به دست اکراه شونده بسپاريم؟ ممکن است  پايبند دانسته و سرنوشت

ق حخير ذيگر تااآور است. در حقوق ايران تاخير مکرَه در رد يا تنفيذ، براي مکرِه زيان

 اه باشدير کوتتواند عقد را برهم زند، چه اين تاخديده ميموجب بروز خسارت شود، زيان

مان زذيرش حق در ابطال يا پشورها که براي ذييا بلند مدت. با وجود اين در برخي ک

ان رديد زمتگيري تا پنج سال فرصت دارد که بدون حق براي تصميماند؛ ذيتعيين کرده

 زيادي براي معلق دانستن وضعيت عقد است.
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بوده  وبرو. ايرادات پذيرش ابطال عقد واجد شرايط صحت با اشکال انقالب ماهيت ر2

 و وجاهت منطقي ندارد.

يران اقوق دهد که در ح. بررسي مصاديق عقد قابل ابطال در حقوق کامن ال نشان مي3

رح طراي بقريب به اتفاق اين مصاديق واجد ضمانت اجرا بوده و به اين ترتيب نيازي 

ه وجود ين بوتاسيس بطالن نسبي در حقوق ايران وجود ندارد. مرور مصاديق ادعائي قائل

ا راردادهقمومي دهد که تمامي اين مصاديق با قواعد عان ميبطالن نسبي در حقوق ايران نش

 قابل توجيه بوده و ايجاد استثناء بر اين قواعد ضرورتي ندارد.

اروا نل نفوذ قبي . مباني حقوقي ايران راجع به اراده انشائي، موجبات پذيرش مواردي از4

 به طرح يازينان رضا، آورد و با وجود وضعيت عدم نفوذ پيرامون مصاديق نقصرا فراهم مي

 بطالن نسبي در اين مورد نيست.
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