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 پیشگفتار

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه اي مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، 

اين امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی بخصوص ايقاعات، پرداخته نشده است. 

زمينه ها شده است. ما از بين موارد اختالفی به احکام انشاء عقود و ايقاعات نظر کرده و از آن 

هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر 

آثار  يکه  شخص به طور اراد یمعن ين. بديرندگ یاز اراده نشأت م یعمال حقوقنموده ايم. ا

مسأله که  نقش  ينشناسد. ا یم يتآن آثار را به رسم يزکند و قانون ن یم يجادرا ا یحقوق

 اساتيداز  يرا موجب شده است. پاره ا يآراء متعدد يستچ يقاعاتا يجاداعالم  اراده در ا

نظر، اعالم اراده در  ين.  مطابق ا1انندد یمبرز و کاشف م يکنقش اعالم اراده را تنها در حدّ 

 یضرورت يست،به اطالع طرف ن يازيگردد چون ن یکه توسط شخص واحد منعقد م يعقد

باشد. اما در  یاظهار قصد به طرف مقابل م يتنها برا يشانا يدگاهندارد. چون کاشف از د

 ينو ابراز اراده قائلند. به نظر ا يّتفراتر از کاشف یاعالم اراده نقش ياز استادان برا یمقابل، برخ

که انشاء  ينا يکند و برا ینم يتکفا یعمل حقوق يجادا يبرا یبه تنهائ یگروه انشاء باطن

حقوق به آثار واکنش » يگرد يراعالم گردد. به تعب يا به گونه يدبا يابد ینفوذ حقوق یدرون

، چه در عقود و چه در دسته از حقوقدانان ينبه نظر ا  .2«پردازد یشخص م یخارج يها

کدام نظر در حقوق ما  ينکهضرورت دارد. ا یاعمال حقوق يجادا يابراز اراده برا 3يقاعاتا

قرار گرفته و مشخص گردد  یمورد بررس يثح ينمختلف از ا ينقوان يدمقبول افتاده است با

 ياداشته است. آ يقاعاتبه ضرورت اعالم ا يکه چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ا

از  یبرخ که تنها درينا يا ،شناسد یقاعده م يکاعالم را به عنوان  يزن يقاعاتدر ا قانونگذار

از اعمال  یچرا مقنن در مورد برخ يند؟ب یم ياعالم اراده را ضرور یو به طور استثنائ يقاعاتا

 اعيان، اجاره امالک ثبت شدهمعامالت  ی،انتقال سر قفل برات، سفته وصدور  يرنظ یحقوق
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تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی/  ۱0 

 

 اعتبار کرده است؟ يزمنحصر آن اعالم را ن هو ... عالوه بر ضرورت اعالم، نحو یمسکون

 یاثبات؟ چه عامل يامرحله ثبوت  مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ يدد يدکه با ينجاستا

  يد؟نما يهتوج یمقنن، به اعالم اراده به طور مشخص را، به خوب يکرداست که بتواند رو

بار است. هر چند در عقود، نظر به نص  یمهم ياثر نظر ي که اختيار شود،شک بر نظر بی    

که اجتهاد در مقابل  يناست. چه ا يدهفا یبحث از ضرورت اعالم اراده ب یقانون مدن 191ماده 

گره گشا باشد.  يارتواند بس یم ی،لزوم اعالم اراده در قبول ي. اما درک مبنايستن يرفتهنص پذ

 يت. اگر نظر به کفايمهست يقاعاتا ۀبحث ضرورت اعالم اراده در هم يتناظر اهم يدترد یما با

 یزائد )به لحاظ انشاء(، جلوه م يکاشف به مثابه امر يمبده يقاعاتا يجاددر ا یانشاء درون

( را ی)اراده باطن یدرون انشاء. اما اگر صرف 1است یکاف يقاعانشاء ا يبرا يقیکند. و اراده حق

  یبدون کاشف خارج یآن وقت انشاء قلب يم،کن یتلق يو ابراز و اعالم را، ضرور يمندان یکاف

بحث پيرامون دار است.  يشهر يارکاشف، در فقه بس هسخن دربار نخواهد بود. يقاعاتموجد ا

مبذول  ياريدقت بس ينهزم ينشود. فقها در ا یم يدهد یفقه يفاتتأل ۀدر هم يباًتقر اين موضوع

شود.  یمحقق نم يقاعیا ياعقد  ،ابراز نشود یبا کاشف یاگر انشاء درون يشاناند. به نظر ا داشته

اند و تنها در  يدهنقش د ينا يفايا يستهشا راتنها لفظ  ،مبرزات يندر ب یراستا برخ يندر ا

به  یانشاء درون يعنی. 2شود _یلفظ م يگزيناست که اشاره جا تکلمصورت عدم قدرت 

. اما گروه يستمنشأ اثر ن يحال ابراز آن انشاء با هر مبرز ينکند و در ع ینم يتکفا یتنهائ

است که انشاء  يندارد ا يتکند که مبرز چه باشد آن چه اهم ینم یکه تفاوت دنظر داده ان يگرد

هر چند  يقاعات،گفت که در ا يدوجود با ينبا ا .3اعالم و کشف گردد يايله به وس یدرون

به طور  يزن یاما نظر مخالف ،ق فقها  نظر به ضرورت اعالم اراده داده اندبه اتفا يباکثر قر

 يرفتهبه طور مسلم پذ 1نه تنها در عقود يهضرورت اعالم اراده در فقه امام. 4مهجور موجود است
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 پیشگفتار /۱۱

 

 ههم يازن.  اند -نظر به ضرورت اعالم اراده داده يلقل يجز عده ا يزن يقاعاتشده است در ا

توان در آن  یاست که نم ي)اعالم(، از نقطه نظر فقها، از جمله امور به کاشف یاعمال حقوق

است.  به اجمال  یبه شدت اختالف یدر حقوق مدن يقاعاتکرد. لزوم اعالم اراده در ا يدترد

 ياکاشف  يکصرفاً  يا( و عقوداطالع طرف )در  ياعالم اراده را تنها برا يکه عده ا يديمد

 کرده اند.  یتلق يراجتناب ناپذ یاعمال حقوق يجادآن را در ا يگرد یروهمبرز دانسته اند و گ

آن  يجادبه صراحت در مورد نقش اعالم اراده در ا يقاعاتبه خالف عقود، در ا يزقانونگذار ن

را موجب شده  يقیعم ايخصوص  اختالف نظره ينندارد.  فقدان نص در ا ياعمال مقرره ا

بستر اختالف نظرها  ي،در موارد ی،از اعمال حقوق ياعالم هم در پاره ا هنحو ييناست. تع

اما  ،دانند یرا تنها ناظر به مرحلۀ اثبات م اعالم اراده از حقوقدانان یکه برخ ينجاستا است.

  کنند. یآن را به مرحلۀ ثبوت منتسب م يگرد يپاره ا
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 فصل اول
 اعمال حقوقی 

اي است که به منظور ايجاد اثر  اعالم اراده»اند:  اعمال حقوقی را اين گونه تعريف کرده     

اعمال حقوقی در  1«کند شوند، و حقوق نيز همان اثر مقصود را برآن بار می خاص انجام می

گيرد. وقايع حقوقی، گروهی از وقايع دانسته شده است که يا اراده  برابر وقايع حقوقی قرار می

شخص در ايجاد آن نقشی ندارد مثل مرگ و تولد، و يا اينکه اگر نفس واقعه مورد اراده 

.    2بوده استکند مطلوب و مورد اراده او ن مرتکب بوده، اثري را که قانون برآن واقعه بار می

اي که قانون بر آن بار  بدين ترتيب اعمال حقوقی اعمالی هستند که هم نفس عمل و هم نتيجه

باشند  هاي اعتباري می نمايد مورد اراده انجام دهنده عمل بوده است. اعمال حقوقی ماهيت می

عمال مقرر که وجود آنها توسط قانونگذار وضع و اعتبار شده، و احکام و آثاري را براي آن ا

داشته است. در اين فصل آن گونه که از عنوان آن پيداست انواع اعمال حقوقی را مطرح 

نمائيم، و در آن تقسيم هم به تقسيم ديگري دست خواهيم زد. اعمال حقوقی به دو دسته  می

 شوند، که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. تقسيم می
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 مبحث اول: عقد

عقد عبارت است از اينکه »کند:  عقد را اين گونه تعريف می 183قانون مدنی در ماده     

«. يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفرديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد

توان وارد آورد آن است که ماده به نحوي مقرر شده  مهمترين  ايرادي که بر اين تعريف می

شود. يعنی آن دسته از عقود که تنها يک طرف عقد  قط شامل عقود مجانی میاست که ف

گيرد. در حالی که بسيارند عقودي که در  متعهد است و طرف ديگر هيچ تعهدي بر عهده نمی

آورد  چيزي  شوند و هرکس در مقابل آنچه به دست می آن هر دو طرف متعهد به تعهدي می

توان بر اين ماده وارد آورد آن است که اين ماده  که میدهد. دومين ايرادي  را از دست می

توان به  کنند را شامل نمی شود که از جمله آن عقود می براي نمونه، عقودي که تمليک می

)ماده « عبارت است از تمليک عين بعوض معلوم»عقد بيع اشاره کرد  که به تعريف قانونگذار 

بدون واسطه عقد تمليک است يعنی امري که به قانون مدنی(. در عقود اخير اثر اصلی و 338

يابد، و اگر تعهدي هم در اين دسته از عقود به چشم  مجرد انعقاد عقد در حقوق ما تحقق می

خورد )براي مثال تسليم مبيع يا ثمن(، از آثار فرعی عقد است اثر اصلی آن )يعنی آن چيزي  می

 که عقد براي آن منعقد شده است(.

نند بيع هدف اصلی تمليک مثمن و تملک ثمن است که اين مهم به محض در عقدي ما     

شود. بنا بر اين عقدي همچون بيع عقدي نيست که اثر اصلی آن ايجاد  انعقاد  عقد بيع محقق می

شود. برخی از حقوقدانان  شامل  عقود تمليکی نمی 183تعهد باشد. بنا برآنچه مذکور افتاد ماده 

نمايند که تمليک نيز نوعی تعهد است اما تعهدي که  اين گونه توجيه می در نهايت ماده اخير را

. به جز مطلب اخير، ماده مزبور شامل عقودي که موجب انتقال يا اسقاط 1شود بی درنگ وفا می

 .2شود گردد، نمی شود )حواله(، و يا عقودي که موجب اعطاي نيابت می تعهد می
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 فصل اول: اعمال حقوقی /۱5

 

اي را به نسبت ايقاعات در قانون  ل، احکام قابل مالحظهعقود به لحاظ ايجاد، آثار و انحال    

مدنی ما دارد. عقد از آنجا که محصول توافق دو اراده و تراضی طرفين آن است، مهمترين 

رود. عقد فقط طرفين رابطه را مأخوذ  وسيله براي ايجاد روابط حقوقی بين اشخاص به شمار می

بق اصل نسبی بودن عقود فقط اشخاصی متعهد به نمايد. به عبارت ديگر مطا به مفاد خود می

اند، و اراده آنها در خلق عقد دخالت داشته  شوند که در ايجاد آن سهيم بوده مفاد عقد می

شود و نه شخصی بدون اراده  است. بدين ترتيب، نه شخصی بدون اراده خويش متعهد می

است که بدون رضا و اراده  خودش متعهدله واقع می گردد چرا که اصل عدم سلطه مانع از آن

شخص، حتی حقی بدون عوض به او تعلق گيرد که اين منتها درجه احترام به حريم ديگر 

اند:  دهد. درحقوق، برخی از نويسندگان عقد را اين گونه تعريف کرده اشخاص را نشان می

 .1«قرارداد عبارتست از توافق بين دو يا چند نفر، با قصد ايجاد آثار حقوقی»

رسد که اين تعريف از عقد خالی از اشکال باشد. جز اينکه بهتر بود به جاي  به نظر می    

استفاده می شد. چرا که از نقطه نظر حقوقی اشخاص حقوقی نيز « شخص»از واژه « نفر»واژه 

توانند طرف معامله واقع گردند. درست است که  شخص  باشند، و می داراي اهليت معامله می

ر به اراده کردن نيست  اما اين مهم توسط نمايندگان قانونی آن، به نيابت از حقوقی خود، قاد

 سوي شخص حقوقی مقدور است. 

 عقد دو آيد نياز عقد به بيش از يک اراده است. در آنچه از تعريف عقد به خوبی بر می    

نی اراده  يا بيشتر از آن است که يک ماهيت حقوقی را خلق می کند. عقد از هويت طرفي

 برخوردار است يعنی تا دو اراده به توافق نرسند عقدي واقع نشده است.

 2گفتار اول: عقود معین

بدين لحاظ عنوان اين عقود معين دانسته شده است که مقنن درمورد شرايط، احکام، آثار     

باشند که داراي قدمتند و در فقه ما  آنها مقرراتی وضع و از آنها ياد کرده است. چه از عقودي 
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