
13
91

ان 
مست

و ز
يز 

 پاي
، 7

 و 
ه 6

مار
، ش

113 چكيده 
احكام حكام  بردارندة  در  تكليفى كه  احكام  تقسيم مى گردند:  به دو دسته  اسالمى  فقه  در  احكام 
خمسة تكليفى (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) مى باشند و احكام  وضعى كه در 
تعداد و انواع احكامى كه تحت شمول اين نوع قرار مى گيرد و هم چنين استقاللى بودن آن 
نسبت به احكام تكليفى بين علماى اصول اختالف وجود دارد. قدر متيقن آن كه سه وضعيت 
حقوقى (صحت، بطالن و عدم نفوذ) كه بر قراردادها عارض مى گردد، تحت احكام وضعى 
قابل  «قراردادهاى  به فحص و بررسى وضعيت حقوقى  سامان دهى مى شود. پژوهش حاضر، 

ابطال» به عنوان قَسيمى از احكام وضعى موجود در حقوق و فقه اسالمى، پرداخته است.  
ابطال» در بطال» در  «قابل  بررسى اجمالى مفهوم وضعيت حقوقى  از  بعد  نظرية مختار پژوهش حاضر 
حقوق موضوعه و فقه اسالمى و مقايسه با نهادهاى مشابه، بر اين استوار است كه نهاد مزبور به

 رغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقى به عنوان يك نهاد استثنائى در حقوق ايران پذيرفته 
شده و مصاديقى از آن را مى توان در حقوق ايران يافت. 

واژگان كليدى 
ابطال، باطل، عدم نفوذ و صحت. 

وضعيت حقوقى قراردادهاى قابل ابطال 

حسن رضايى 

    كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى  و كارآموز وكالت كانون وكالى دادگسترى خراسان. 

 *

 *
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مقدمه 
وضعيت حقوقى «قابليت ابطال» درخصوص قراردادها در حقوق مدنى مفهومى بيگانه يا دست ست 
كم نادر است و در فقه اماميه مورد استعمال فقها واقع نگرديده است. در حقوق ما وضعيت 
حقوقى يك قرارداد در سه حالت قابل تصوّر است: صحت، بطالن و عدم نفوذ؛ اگرچه برخى 
و  بطالن  و  صحت  دانسته اند:  ثابت  قرارداد  براى  حقوقى  وضعيت  دو  صرفاً  حقوق دانان  از 
وضعيت حقوقى عدم نفوذ را از زير مجموعه هاى عقد صحيح مى دانند(شهيدى؛1382،23). 
قراردادِ صحيح (1) به قراردادى اطالق مى شود كه از منظر قانون گذار، آثارى كه براى آن در 
به طور  بيع  قرارداد  مثال، وقتى  به عنوان  مترتب شود.  بر عقد  انعقاد  از  نظر گرفته شده پس 
صحيح منعقد شد، طرفين عقد مى توانند طرف ديگر را وادار به تسليم مورد معامله كند (2). (2). 
پرواضح است در صورتى آثار عقد بر آن مترتب مى شود كه تمامى اركان و شرايط قانونى 
اعم از شرايط عمومى و اختصاصى قراردادها را دارا باشد. در تعريف قرارداد باطل گفته شده 
است «عقد باطل عقدى است كه از نظر شرعى هيچ يك از آثار در نظر گرفته شده براى عقد 
هم چون نقل و انتقال بر آن مترتب نشود» (بجنوردى؛1391،241 )(3). تعريف مزبور مانع اغيار 
نيست؛ زيرا برعقد غيرنافذ نيز صدق مى كند. بديهى است اگر اصطالح «عقد باطل» بر عقد 
كامل  تعريف  اين صورت،  درغير  است؛  بى اشكال  مزبور  تعريف  شود،  اطالق  نيز  غيرنافذ 
«عقد عقد  نمود  تعريف  اين گونه  را  باطل  اشكال، مى توان عقد  اين  از  براى خروج  بود.  نخواهد 
باطل، عقدى است كه به علت فقدان يكى از شرايط صحت، هيچ يك از آثار منظور از عقد 
مطلقاً در هيچ زمانى بر آن مترتب نگردد»؛ (4) به عقد باطل، فاسد هم گفته مى شود. به عنوان 
نمونه، مادة 365 قانون مدنى به جاى استفاده از اصطالح «باطل» از تعبير «فاسد» استفاده نموده 
است. قرارداد «غيرنافذ»، اركان اصلى عقد را در بر دارد، ولى به دليل فقدان پاره اى از شرايط، 
قانون گذار، تأثير آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است. بر اين بنيان، عقد غيرنافذ دو 
جنبه دارد: از يك طرف، هيچ اثرى قبل از تنفيذ مالك يا قائم مقام او بر عقد جريان نمى يابد 
و به همين دليل در عبارت فقيهان اماميه عقد غيرنافذ، باطل دانسته شده ولى مقصود آنان عدم دم 
انعقاد عقد، يك رابطة حقوقى  اثر بر عقد تا زمان تنفيذ است (5). از طرفى، پس از  ترتيب 
ايجاد مى شود كه با حالت قبل از عقد متفاوت است؛ به تعبير ديگر، چنين نيست كه وجود و 
عدم عقد غيرنافذ برابر باشد، لذا پس از تنفيذ، آثار حقوقى به طور كامل بر آن بار مى شود. از 

اين جهت، در برخى ديگر از عبارت فقيهان، عقد غيرنافذ صحيح قلمداد شده است (6). 
بايستة ذكر است برخى نيز در مورد عقد غيرنافذ، اصطالح «عقد موقوف» را به كار برده اند؛ 
چراكه تأثير آن وابسته و موقوف بر اجازة مالك و قائم مقام اوست (كركى؛ 1272،69). در 
برخى از مواضع، وضعيت حقوقى قرارداد تغيير وضعيت مى دهد و دروضعيت حقوقى جديدى 
به دليل واجد  انشاء  اراده و  ابتدا تالقى دو  نمونه، عقدى كه در  به عنوان  پيدا مى كند.  ورود 
شرايط بودن، صحيح تلقّى مى شود و حتى ممكن است اين حالت تا مدتى ادامه يابد، اما در 
ادامه به علت حدوث شرايطى، عقد در وضعيت «بطالن» قرار گيردكه نمونه بارز آن در مادة  
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481 و 496 قانون مدنى منعكس گرديده است.  
اما عكس حالت قبلى، داراى امتناع عقلى است؛ بدين منظور كه قرارداد باطل كه با معدوم عدوم 
يكسان است، قابليت تبديل به وضعيت صحت را حتى با تراضى طرفين، ندارد، مگر اين كه 
قرارداد جديد با همان محتوا عقد قبلى مجدداً با لحاظ شرايط عمومى و اختصاصى صحّت 
در عالم اعتبار انشاء گردد. اما از ديدگاه مكتب حنفى مى توان با رفع ابهام از مورد معامله، 
بى سيوطى؛  و   1388 (ابن عبدالسالم؛143،  بخشيد  اثر  بدان  و  كرد  تصحيح  را  فاسد  عقد 

حائز  منعقده  قرارداد  كه  نمود  فرض  مى توان  را  ديگرى  حالت  راستا  همين  در   تا،310). 
شرايط صحت است و آثار منظور بر آن مترتب گرديده است اما يكى از طرفين توانايى اين 
را دارد كه ابطال قرارداد موصوف را از محاكمِ ذى صالح درخواست نمايد. فرض اخير، در در 
در  صحت،  شرايط  با  بودن  هم سو  دليل  به  منعقده  قرارداد  كه  مى گيرد  شكل  حالتى 
زيرمجموعة «عقود صحيح» سامان دهى مى شود؛ بر اين بنيان، تغيير وضعيت حقوقى آن به 
عقيدة برخى از حقوق دانان امكان پذير نيست (شهيدى؛ منبع پيشين؛ 24)؛ با اين استدالل كه 
نمى كند، مخالف صريح  تبعيت  منطق حقوقى  از هيچ  اين كه  بر  تغيير وضعيت مضافاً  اين 
فقهى  مسلّم  اصول  برخى  نوعى ساختارشكنى  به  و  است  فقهى  و  قواعد حقوقى  و  اصول 
قلمداد مى گردد. پژوهش حاضر در راستاى مداقه در خصوص فرض اخيرالذكر  در سه 

بخش سامان دهى شده است: دهى شده است: 
بخش اول ماهيت شناسى قراردادهاى قابل ابطال ومقايسه آن با نهادهاى مشابه است؛   -1
بخش دوم  استقراء ناقص در خصوص قرادادهاى قابل ابطال در حقوق موضوعه   -2

 است؛ 
بخش سوم بيان نظرية مختار نگارنده است.   -3

1)  مفهوم شناسى قرارداد هاى قابل ابطال و مقايسه با نهادهاى مشابه 

1-1) مفهوم شناسى 
به  از لحاظ لغوى  «افعال» مى باشد و  از ريشة (ب-ط-ل) و مصدر باب ثالثى مزيد  ابطال 
معناىِ از اعتبار انداختن، ويرانى، خرابى و الغاء است (آذرنوش؛1384،41) و در اصطالح 
عبارت است از«نابود كردن يك عمل يا واقعه حقوقى و هر چيزى كه داراى ارزش حقوقى 
عمل  وجود  بر  فرع  قرارداد،  ابطال  اساس،  اين  بر   .(276 لنگرودى؛1378،  باشد»(جعفرى 
حقوقى است كه ُمتصف به وصف «صحت» باشد. هم چنين در اين رابطه بيان شده، ابطال 
عقد عبارت است از اين كه «يك مقام قضايى نظر به كان لم يكن بودن يك عقد بدهد و يا 
ذى نفع به دستاويز قانون، مانند حق فسخ، عقد موجودى را از روز پيدايش آن كان لم يكن 
گرداند»(دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت؛1357،20).برخى ديگرازبزرگان حقوق دان دان 
دراين رابطه بيان داشته اند «عقد قابل ابطال عقدى است كه ازآغاز انعقاد به وسيلة اشخاص 
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مورد حمايت قانون گذار قابل حذف است» (كاتوزيان؛ 304، 1383). به نظر نگارنده عقود قابل 
ابطال، به عقودى اطالق مى گردد كه اگرچه به لحاظ انعكاس تمام شرايط عمومى و اختصاصى 
عقد در قالب عقود صحيح تبلور مى يابد و كلية آثار منظور قانونى و ارادى طرفين بر آن مترتب 
مى گردد، اما به لحاظ انشاء عقد در وضعيتى مشخص و خاص، قانون گذار براى يكى از طرفين 

قرارداد حق درخواست ابطال عقد مزبور را از مراجعِ ذى صالح قانونى مفتوح گذاشته است. 
1-2) قرادادِ باطل 

نتيجة طبيعى تخلف از شرايطى كه براى انعقاد و اعتبار قرارداد معين شده اين است كه آن چه چه 
رخ مى دهد از نفوذ حقوقى بى بهره بماند و اثرى از خود بر جاى نگذارد. اين عدم نفوذ اجراى 
قواعد حقوقى را در تراضى اشخاص تأمين  مى كند. در واقع، جلوگيرى از نفوذ قرارداد در 
جهان حقوق، عامل بازدارندة حكومت اراده و تأمين بازرسى و ارادة قرارداد به وسيلة اجتماع 

است كه گاه نيز براى حمايت از اشخاص به كار مى رود.  
بر اين بنيان، در قانون مدنى، بى اعتبارى قرارداد مخالف مصالح اجتماعى يا شرايط درونى 

تحقق تراضى، دو عنوان اصلى دارد: 
الف- بطالن، كه قبالً ذكر آن گذشت و الف- بطالن، كه قبالً ذكر آن گذشت و 

ب- عدم نفوذ كه تعريف آن بيان شد. 
برخى از اساتيد حقوق، معتقدند كه «معاملة قابل ابطال» با «معامالت باطل» داراى هم پوشانى 
هستند و وجه مميزة اين دو وضعيت را بدين نحو بيان  مى كنند «قابليت ابطال، ضمانت اجراى 
بطالن نسبى قرارداد است؛ بدين معنا كه، هرگاه مبناى بطالن حمايت از حقوق اشخاص معين 
باشد، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آن ها مى سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه 

بخواهند و نهاد مزاحم و زيان بار را از سر راه خود بردارند» (همان؛308). 
پيدا پيدا  از اين دارد كه بطالن عقد در دو قسمِ بطالن ذاتى و نسبى انحالل  كالم فوق حكايت 
مى كندكه اين تقسيم بندى در حقوق ايران و فقه اماميه نامأنوس است (7). بنابراين، مى توان 
فارقِ اصلى معاملة باطل و معاملة قابل ابطال را اين گونه بيان نمود كه معاملة قابل ابطال مُتصف 
به وصفِ صحت است و تا زمانى كه ابطال نشده، واجد آثار منظور است؛ اما عقد باطل از 

ابتداى انشاء فاقد اثر است و با معدوم هيچ تفاوتى ندارد. 
1-3) قراردادِ غيرنافذ 

«قابليت ابطال» با «عدم نفوذ» شباهت دارد؛ زيرا، در هر دو مورد شخصى كه مورد حمايت قرار قرار 
گرفته مى تواند عقد را تنفيذكند؛ اما اين شباهت نبايستى باعث اختالط اين دو مفهوم شود عقد 
قابل ابطال، پيش از تنفيذ نيز نفوذ حقوقى دارد و حكم دادگاه (يا اعالم ذى نفع) آن را باطل 
مى كند. درخواست ابطال هم تنها از شخصى پذيرفته مى شود كه حمايت از او مبناى حكم 
«قابليت ابطال» قرار گرفته است. در حالى كه، عقد غيرنافذ پيش از تنفيذ هيچ اثر حقوقى ندارد 
و هر ذى نفع مى تواند به اين «عدم نفوذ» استناد كند. منتها، هرگاه اين استناد در برابر شخصى 

باشد كه حق تنفيذ عقد را دارد، او مى تواند با اجازة عقد ناقص اين ادعا را خنثى سازد.  
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وانگهى، اصطالح «عدم نفوذ» به طور معمول در موردى به كار مى رود كه نقصان عقد به دليل 
عيبى در رضا است (مانند اكراه، معاملة فضولى و به عقيده بعضى اشتباه)، درحالى كه قابليت 
ابطال در حقوق اروپايى قلمرو گسترده ترى دارد و در تمام موارد مربوط به فقدان و عيب 
اراده و حجر (حتى در مجنون و صغير غير مميز كه قصد ندارد) و پاره اى مسائل مربوط به 
موضوع عقدنيز ضمانت اجراى متعارف قواعد عمومى ناظر به انعقاد قراردادها است(همان). 
معرفى  غيرنافذ  نيز  و  عقود صحيح  شامل  را  ابطال  قابل  عقد  حقوق دانان،  از  ديگر  برخى 
منبع  لنگرودى؛  (جعفرى  مى دانند  ابطال  قابل  را  فضولى  و  اكراهى  معامالت  و  كرده، 
پيشين،276). اما آن چه مى تواند نظر فوق را دچار خدشه نمايد اين است كه، عقد قابل ابطال بطال 
پيش از تنفيذ نيز نفوذ حقوقى دارد، اما، وضعيت حقوقى «عدم نفوذ» مختص قراردادهائى 
است كه ناقص بوده، و قابليت ترميم دارند و در صورت تنفيذ، حيات حقوقى پيدا مى كند، 
و چنان چه رد شود هيچ اثرى بر آن مترتب نخواهد شد. بر اين اساس، در نظام حقوقى و 

فقهى ما، قراردادهاى غيرنافذ زيرمجموعه قراردادهاى قابل ابطال نمى باشد. 
1-4) قرادادهاى قابل فسخ 

عقد عهدى است مؤكد كه دو طرف را به مفاد آن پاى  بند مى كند. در عقد الزم، قانون گذار 
گاه براى جلوگيرى از ضرر نارواى يكى از دو طرف عقد يا به دليل رعايت مفاد تراضى، 
به يك طرف يا هر دو حق داده است كه از التزام ناشى از عقد خودرا رها سازد. اين اختيار 
را در اصطالح «خيارفسخ» مى نامند. بر اين اساس، خيار فسخ عقد نافذ و الزم را قابل فسخ 
مى كند و نيروى الزام آور آن را از بين مى برد. استفاده از خيار فسخ عقد را منحل مى سازد و 
بايستى آن را از موجبات انحالل عقد شمرد. اما، بطالن و عدم نفوذ ضمانت اجراى شرايط 

انعقاد و نفوذ قرارداد است (كاتوزيان، منبع پيشين؛300). 
«قراردادهاى قابل فسخ» و «قابل ابطال» هر دو در ذيلِ عقود صحيح سامان دهى مى شود؛ اما شود؛ اما 
مادة افتراق آن ها در اين است كه در فسخ، اثر عقد نسبت به آتيه از ميان مى رود و تا هنگام 
فسخ، كلية آثار بر قرارداد بار مى شود و حال آن كه با ابطال، كلية آثار قرارداد در گذشته نيز 
مرتفع گرديده و در آينده نيز اثرى نخواهد داشت. تعبير ابطال عقد از طريق اعمال يكى از 
خيارات، كه بعضاً مورد استفاده قرار مى گيرد، با عطف نظر به اين نكته كه ابطال عقد آن را 
از روز پيدايش از بين مى برد و اثر قهقرائى دارد، صحيح نمى باشد؛ از اين رو، قراردادهاى 

قابل فسخ را نمى توان در گروه قراردادهاى قابل ابطال قلمداد نمود. 
2) بررسى مصاديقى از قراردادهاى قابل ابطال در حقوق موضوعه ) بررسى مصاديقى از قراردادهاى قابل ابطال در حقوق موضوعه 

2-1) معامالت مديران شركت هاى سهامى 
قانون تجارت، براى مديران شركت سهامى كه به صورت هيأتى عمل مى كنند، به عنوان 
ركنى از اركان شركت  سهامى، صالحيت ها و اختياراتى پيش بينى نموده است كه يكى از 
اين اختيارات، انعقاد قرارداد از جانب شركت است. قانون گذار در اليحة قانونى سال 1347 

براى انعقاد چنين قرادادهايى يك سيستم كنترلى وضع كرده است.  
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در مادة 129 قانون اصالح از قانون تجارت، قانون گذار برخى از معامالت مديران را بدون 
اجازة هيأت مديره ممنوع دانسته و ضمانت اجرا آن را در مادة 131 بيان داشته است. مراحل 
به  از اجازه هيأت مديره، گزارش هيأت مديره  كنترل كه در مادة 129 آمده، عبارت است 
بازرس و تصميم مجمع عمومى. بر اين اساس، در صورتى كه هيأت مديره با انجام معامالت 
موضوع مادة 129 قانون تجارت موافقت نمايد، بايد بازرس شركت را از معاملة مزبور آگاه 
سازد و گزارش مشابهى هم به مجمع عمومى عادى شركت بدهد. مرجع تصميم گيرنده در 
مورد معامله اى كه هيأت مديره اجازه انجام آن را داده، مجمع عمومى صاحبان سهام است. به
 موجب مادة 131 همان قانون «در صورتى كه معامالت مذكور در مادة 129 اين قانون بدون بدون 
اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومى عادى شركت آن را تصويب 
نكند آن معامله قابل ابطال خواهد بود و شركت مى تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در 
صورتى كه مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطالن معامله را از دادگاه 
صالحيت دار درخواست كند». از فحواىِ مادة 131 استنباط مى شود كه اگر معامالت مذكور 
در مادة 129 با اجازة هيأت مديره انجام گرفته باشد، صحيح و غير قابل ابطال است، حتى اگر 
مجمع عمومى عادى آن را تصويب نكند. طريق مزبور محل انتقاد برخى از نويسندگان حقوقى 
با اين استدالل كه معامالت انجام شده ممكن است متضمن زيان براى براى  واقع گرديده است، 
شركت باشد و جبران خسارت وارد به شركت هم به دليل اعسار يا ورشكستگى مديران امكان

 پذير نباشد (اسكينى؛159، 1385). 
اين ين  «عدم نفوذ»  معناى  به  را   131 مادة  در  ابطال»  «قابل  عبارت  نويسندگان حقوق،  از  برخى 
معامالت دانسته اند. با اين استدالل كه معامله مذكور نسبت به شركت معامله اى غير نافذ است 
كه مى تواند با تصويب مجمع عمومى تنفيذ و با رد آن، باطل شود؛ منتها در مادة 131 براى رد 
معامله، مهلت سه ساله از زمان تشكيل معامله يا كشف آن در نظر گرفته شده است، كه عدم 
رد آن را در مهلت مذكور بايد محمول بر رضاى شركت و تنفيذ معامله دانست. بر اين اساس، 
براى معاملة مذكور تا پيش از تنفيذ يا انقضاى مدت سه سال مقرر، اثر حقوقى نمى شناسند و 
كرد  استنباط  تنفيذ  زمان  تا  را  شده  انجام  معاملة  بودن  مؤثر  نمى توان   131 مادة  از  معتقدند 

(شهيدى؛ همان، 57). 57). 
 مبناى تفسير فوق بدان جهت است كه «معامالت قابل ابطال» خالف موازين و قواعد حقوقى 
و فقهى است و در فقه اماميه مسبوق به سابقه نمى باشد. اما بايد پذيرفت كه بر اساس قاعدة «ما 
من عام اال و قد خص» در بسيارى از مواضع عمومات و اصول حقوقى و فقهى با استثنائاتى 
موارد  در  صرفاً  و  نيست  كم  فقه  و  موضوعه  حقوق  در  آن  نمونه هاى  كه  مى شوند،  مواجه 

حدوث شبهه مى توان بر قدر متيقن اكتفاء نمود.  
مخالف خالف  كه  مى زند  نهادى  تأسيس  به  دست  صراحتاً  قانون گذار  كه  حوزه هايى  در  بنابراين، 
اصول مسلم مى باشد، گريزى براى عدم پذيرش آن وجود ندارد، و نهاد مزبور مشروعيت خود 

را مستقيماً از نص صريح قانون اخذ مى نمايد.  
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2-2) معامالت فضولى 
در مادة 247 قانون مدنى مقرر گشته است «معامله به مال غير جز به عنوان واليت يا وصايت صايت 
يا وكالت نافذ نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً راضى باشد، ولى اگر مالك يا قائم مقام 
او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مى شود». آن

 چه مسلم است اين است كه قاطبة فقها و حقوق دانان عقد فضولى را غيرنافذ مى دانند. اما در 
نگاه اول به مادة مزبور تعارضى در صدر و ذيل ماده مشاهده مى گردد. در صدر ماده صراحتاً 
عقد فضولى را غيرنافذ دانسته است، اما در ذيل ماده بيان داشته است «چنان چه مالك يا قائم 
مقام عقد را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مى شود» ذيل مادة مزبور به 
نحوى نگارش شده است كه اين تصور را به مخاطب القاء مى كند كه با اجازه مالك يا قائم ائم 
مقام معامله فضولى صحيح و نافذ مى شود، گوئى تا قبل از اجازه مالك معامله صحيح نبوده 
تنفيذ  با  نافذ بودن ويژگى است كه  نافذ شده است؛ زيرا،  از اجازه صحيح و  بعد  است و 
معامله حاصل مى شود و قبل از تنفيذ وجود نداشته است و اين ويژگى جديدالحدوث با واو 
عطف به ويژگى «صحيح» معطوف گشته است و از آن جايى كه معطوف و معطوف عليه 
در حكم يكسان هستند، تصور حدوث همزمان «نفوذ» و «صحت» بعد از تنفيذ معاملة فضولى 
را به ذهن متبادر مى سازد. به هر تقدير، قدر مسلم معاملة فضولى غيرنافذ است و استنباط 
مزبور را بايد حمل بر اشتباه نگارشى كرد و از آن عبور نمود. از اين كه بگذريم، در اين ين 
مقام سؤالى قابل طرح است و آن اين كه آيا «رد معاملة فضولى» به منزلة ابطال است؟ به تعبير 
ديگر، معاملة فضولى در زيرمجموعة معامالت قابل ابطال جاى مى گيرد؟ برخى از اساتيد 
حقوق همان طوركه قبالً ذكر آن گذشت به اين سؤال پاسخ مثبت داده اند. هم چنين مطاوى 
كالم برخى از بزرگان دانش حقوق حكايت از اين دارد كه معاملة فضولى قابل ابطال است 
اعالم  از  بيش  چيزى  و  دارد  انشائى  جنبة  نيز  مالك  «...رد  مى نويسد  خصوص  اين  در  و 
نارضايى ساده است. او بدين وسيله دخالت فضولى را نمى پذيرد و طرح تعهدى را كه او 
ريخته ابطال مى كند» (كاتوزيان؛ همان، 126). ايشان هم چنين در جايى ديگر از همين تعبير عبير 
«ابطال» استفاده مى كنند و مى نويسد «رد مالك آثار اعتبارى عقد فضولى را از بين مى برد. 
ولى، گاه پيمان ابطال شده همراه با اقدامى عملى است كه تنها به اراده مالك از بين نمى رود 

و بايستى در رفع آن و بازگرداندن وضع پيشين مالك كوشيد» (همان؛ 137). 
اما پذيرش معاملة فضولى به عنوان يكى از معامالت قابل ابطال، با اين اشكال مواجه است 
ابطال) درخصوص  از  ابطال (نفوذ حقوقى آن قبل  از ويژگى هاى معامالت قابل  كه يكى 
معامالت فضولى صادق نخواهد بود، زيرا، معاملة فضولى تا قبل از تنفيذ داراى آثار حقوقى 
فقدان  معامالت فضولى،  بپذيريم كه در خصوص  استثناء  عنوان  به  نمى باشد. مگر  منظور 
ويژگى موصوف خللى به قابل ابطال بودن اين معامالت وارد نمى سازد. اما نبايد غفلت كرد 
كه خود معامالت قابل ابطال به عنوان يك نهاد استثنائى قابل پذيرش است و در موارد شك 

بايد «اصل عدم» را جارى ساخت. 
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2-3) مادة 179 قانون دريايى 
 نجات افرادى كه در معرض حادثه و خطر هستند، عالوه بر اين كه بدون انعقاد قرارداد و صرفاً رفاً 
بر اساس حس نوع دوستى امكان پذير است، بلكه در قالب تعهد قراردادى نيز ميسور و امكان
قانون  مادة 178  نموده است  پيش بينى  را  مزبور  قرارداد  قانونى كه  از مواد   پذير است. يكى 
دريايى است كه مقرر مى دارد «ميزان اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادى كه بين طرفين 
منعقد شده است، پرداخت مى گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسيلة دادگاه تعيين خواهد 
شد. اين حكم نيز شامل طرز تقسيم اجرت مزبور بين نجات دهندگان و همچنين بين مالك و 
بود».  خواهد  مى باشند  دهنده  نجات  كشتى هاى  خدمت  در  كه  اشخاصى  ساير  و  فرمانده 
بنابراين، مستفاد از مادة مزبور طرفين قرارداد ملزم به انجام تعهد، و تعهد مزبور بين آنها الزمالزم
 االتباع خواهد بود. اما آن چه داخل در محل بحث است مفاد مادة 179 قانون دريايى است كه 
مقرر مى دارد «هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و 
شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد ممكن است به تقاضاى هريك از طرفين به 
وسيلة دادگاه باطل يا تغيير داده شود...» بنابراين قرارداد موضوع مادة 178 قانون دريايى را با 
توجه به صراحت ماده 179 قانون مذكور جزء قراردادهاى قابل ابطال قلمداد مى گردد. زيرا، 

كليه ويژگى و شرايط معامالت قابل ابطال در آن منعكس است. 
2-4) اخذ به شفعه ) اخذ به شفعه 

مدنى دنى  قانون   808 مادة  شرايط  لحاظ  با  مبيعه،  حصة  تملك  در  منقول  غير  مال  شريك  حق 
مفروض و پذيرفته شده است. مشترى ممكن است قبل از اخذ شفعه، در حصة مبيعه تصرفات 
ناقله كند و آن را به شخص يا اشخاص ديگر واگذار نمايد، و با انجام معامالت متعدد تعاقب 
ايادى مختلفى بر حصة مبيعه صورت پذيرد (8). صرف نظر از اختالفاتى كه درخصوص انجام 
اين گونه تصرفات و كيفيت آن وجود دارد، قانون مدنى به پيروى از نظر مشهور فقها در مادة 
816 مقرر داشته است « اخذ به شفعه هر معامله را كه مشترى قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت 

به مورد شفعه نموده باشد، باطل مى نمايد». 
الشفعة لشفعة  فيه  ليس  ما  المشترى،  «ان كان تصرف  صاحب جواهر در همين خصوص مى فرمايد 
كما( لو وقفه المشترى او جعله مسجداً فللشفيع ازالة ذلك كله و اخذه بالشفعه) بالخالف اجده 

فيه» (نجفى؛ 353، 1365). 
بر اين بنيان، بطالن معامله صحيح مشترى به واسطه اخذ به شفعه، معامالت مذكور در مادة 816 

قانون مدنى را در زمرة معامالت قابل ابطال قرار مى دهد. 
3)  نظريه مختار 

استحكام روابط حقوقى كه زاييدة اعمال حقوقى است، مستلزم آن است كه بعد از تالقى ارادة ارادة 
طرفين قرارداد و إنشاء رابطة حقوقى در عالم اعتبار،چنان چه كافة شرايط عمومى و اختصاصى 
صحت قرارداد رعايت شده باشد، هيچ يك از طرفين حق برهم زدن رابطه حقوقى موصوف 

را در غير مواضعى كه مقرون به مشروعيت قانونى است، نداشته باشند.  
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بر اين بنيان، كلية مجارى قانونى كه اجازة انحالل عقد را به طرفين قرارداد مى دهد، بايد 
مبتنى بر توجيهِ وجيه ومبنايى شرعى و قانونى باشد و در موارد حدوث شبهه، مؤداى «اصل 
لزوم قرادادها» را حاكم دانست. يكى از وضعيت هاى حقوقى كه  عروض آن بر قرادادهاى 
حقوقى امكان پذير است، «قابليت ابطال» قراردادها مى باشد. وضعيت حقوقى «ابطال پذيرى»، 
عالوه بر اين كه سامان  دهى آن در لواىِ يكى از قواعد حقوقى و فقهى، ميسور نمى باشد، 
حتى مى توان دعوى اين را داشت كه برخى از اصول مسلم فقهى و حقوقى (از جمله اصل 
لزوم) را ساختار شكنى نموده است. از اين رو،  سختى پذيرش نهاد مزبور در مذاق برخى 
از حقوق دانان جاى گرفته است. اما نظرية مختار نگارنده بر اين استوار است «قابليت ابطال بطال 
قراردادها» را به عنوان نهادى استثنائى مطابق قاعدة «ما عام اال و قد خص» مى توان به رسميت 
توسط  اين وضعيت حقوقى  به  تصريح صريح  آن،  شناختن  به رسميت  و مالك  شناخت 
قانون گذار در برخى از مواد قانونى مانند «قانون دريايى» و «اخذ به شفعه»، مى باشد. هم چنين 
پذيرش وضعيت هاى حقوقى «بطالن ذاتى» و «بطالن نسبى» كه در سيستم حقوقى برخى از 
حقوقى  وضعيت  توجيه  در  مى تواند  است،  شده  پذيرفته  فرانسه  جمله  از  كشورها 

«قراردادهاى قابل ابطال» راه گشا باشد. 
پى نوشت ها  ها 

واژة صحت، از نظر لغوى به معناى مبرى بودن از هر عيب و نقص و بيمارى است.   -1
( زبيدى؛ بى تا، 528 و ابن  منظور؛ 288، 1415) از نظر فقيهان نيز، صحت و فساد ويژگى

 هايى هستند كه گاهى براى عبادت و زمانى براى معامله به كار مى روند. 
البته براى صحيح دانستن قرارداد الزم نيست كه آثار آن نيز در پى انشاء ايجاد شود،   -2

از اين رو، در عقود معلق، تأثير عقد منوط به حصول معلق عليه است. 
الحر و االجاره على فعل عل  باطل كبيع  االنتقال  النقل و  نفوذه فى  تقاعد عن  «كل عقد   -3

الحرام». 
البته ضمان منافع مستوفات و غير مستوفات و.. به علت مقبوض به عقد فاسد ناشى از   -4

قاعدة «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» است و بالذات ناشى از آثار عقد باطل نيست. 
ولى  شده،  دانسته  باطل  فضولى  عقد  فقها،  بيشتر  عبارت  در  مى گويد  انصارى  شيخ   -5

مقصود آنان همان عقد غير نافذ است (انصارى؛ 1275، 127). 
صاحب جواهر در اين خصوص مى فرمايند « فلو باع ملك غيره صحّ و لكن وقف تمام مام   -6

تأثيره من الملك و نحوه على اجازة المالك (نجفى؛ 1365،273). 
دربارة «بطالن مطلق» گفته مى شود كه ضمانت اجراى تخلف از قواعد مربوط به نظم ظم   -7
نفع  كه  است  قواعدى  از  تخلف  به  مربوط  نسبى»  «بطالن  كه  حالى  در  است،  عمومى 
خصوصى شخص معين را حمايت مى كند. به همين جهت مهم ترين فايدة تقسيم بطالن به 
دادگاه  از  را  عقد  ابطال  مى تواند  ذينفع  هر  نخست،  قسم  در  كه  است  اين  نسبى  و  مطلق 
بخواهد، ولى، در بطالن نسبى، تنها شخصى حق درخواست ابطال را دارد كه هدف از بطالن 
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حمايت از منافع اوست (كاتوزيان؛ منبع پيشين، 383). 
استدالل كه  اين  با  فقها  از  برخى  البته  فقهاست.  اتفاق  مورد  مشترى،  تصرفات  صحت   -8
تصرفات حقوقى مشترى ممكن است موجب تضييع حق شفيع شود، بنابراين صحت تصرفات 

مشترى متوقف بر اجازه شفيع است ( حسينى عاملى؛ 1418؛ 349 و امامى؛ 1383، 41). 
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