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 اول بخش
 کلیات

اطل باسد یا فعقد  وایران به یک معنا هستند  عقد باطل و فاسد در فقه اماميه و بالتبع در حقوق

ارض دليل ع ا بهعقدی است که یا از آغاز به دليل فقدان شرایط و ارکان معامله بالاثر است و ی

ر به ین گفتاادر  شدن امر خارجی از قبيل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نيست لذا الزم است تا

 يم.اجمال شرایط عمومی صحّت عقد را بيان کن

 ، شرایط ذیل اساسی است:عقدم برای صحّت .ق 190مطابق ماده 

  ؛هاـ قصد طرفين و رضای آن1

  ؛ـ اهليّت طرفين2

 ؛ـ موضوع معين که مورد معامله باشد3

  ؛ت جهت معاملهـ مشروعي4ّ

 که عقد ن استکر نباشد موجب اختالل در ارکان عقد بوده و مثل ایالذهر کدام از شرایط فوق

ت دم صحّعط چهارگانه فوق، موجب ینشده باشد و به عبارت اخری، نبودن هر یک از شراواقع 

 عقد است. 
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 ها قصد طرفین و رضای آن بند یکم:

ت بين شرایط ایران از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقيق ق.م 190ماده  قصد و رضا طبق

ت و اهليّ اساسی عقد دانست زیرااساسی مندرج در این ماده فقط قصد ورضا را می توان شرط 

 دت نه عقد اسجهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نيز از شرایط اساسی تعه

. فقها قصد است ازجمله اموری که در کليه عقود و ایقاعات بایستی مراعات شود. ق.م( 214)ماده 

اسد است د عقد فصد نكنقعاقد به مدلول عقد  یعنی، تا هنگامی که «صودلقُلِ ةعتابِقود العُ»: اندگفته

قد عضمون مطرفين عقد به  و مقصود از قصد آن است که به هنگام انشاء عقد، باید هر یک از

 .مق 195ماده  م(.ق. 191)ماده  را اراده کنند قاصد بوده و معنای لفظ را در نظر گرفته مدلول آن

ن سطه فقدان معامله بوادر خواب معامله نماید، آاگر کسی در حال مستی یا بيهوشی یا »گوید: می

گاه شد و هرته بازیرا مست و بيهوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داش .«قصد باطل است

 له. مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ دارد نه قصد انشاء معام

صد انشاء است کافی برای انعقاد عقد نخواهد شود چون خالی از قالفاظی که در این مورد ادا می

بود و به خودی خود تأثير در انعقاد عقد ندارد، بلكه وجود آن از نظر حكایت و داللت بر قصد 

 کنار ق.م در 190اکنون باید دانست که آیا دو کلمه قصد و رضا که در ماده . باشدانشاء معامله می

 کهعين رضا است، یا اینقصد قع رضا عين قصد و هم ذکر شده، دو لغت مترادف بوده و در وا

حقوقی این دو کلمه معنی و مفهوم  گذار و از نظرلغت متمایز بوده و درنظر قانون قصد و رضا دو

گردد که قصد و رضا هر یک به با توجه به قانون مدنی و از نظر حقوقی معلوم می. مختلفی دارند

ای دارند. قصد امر باطنی منشاء قلبی صرف است و در کليه دهح معنی خاص و مفهوم حقوقی علی

ميل قلب بطرف یک عمل  ازاعمال حقوقی قصد باید وجود داشته باشد. ولی رضا عبارتست 

پس  شود، بنابراین رضا متضمن قصد و بيان قصد است.ن انجام میانجام شده یا اال حقوقی که سابقا  
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یعنی نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء  ؛زوم یكدیگر هستندمل این دو برای ایجاد عقد الزم و

نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقيقی نباشد، به طور کامل مؤثر 

نخواهد بود. آیا عقد تابع قصد است یا نه؟ قصد رکن عقد است و بدون وجود آن عقدی موجود 

ضمانت اجرا نداشته و  ،ظاهر عقدی ایجاد گردد بدون قصد نخواهد شد. یعنی هرگاه به صورت

عقد » دارد:ق.م مقدر می 191که ماده قصد باید بيان و اظهار شود چنان محكوم به بطالن است.

 .«ی که داللت برقصد کندزشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيمحقق می

 اظهار اراده بر دو قسم است:

 تقيم( ـ اظهار صریح )مس1

 ـ اظهار ضمنی )غيرمستقيم(2

وسایل که الفاظ  تریناظهار صریح: اعالم اراده از سوی دو طرف به صراحت از طریق متداول

بيان کند به  شود که انشاء کننده عقد مقصود خود را صریحا ظاهر می . اراده وقتی مستقيما هستند

 1.ق.م( 192با اشاره) ماده  یا کتبی یا طوری که جای ابهامی باقی نماند و ممكن است شفاهی باشد

که رضایت ایشان را  دهنددراین قبيل اظهار اراده، متعاملين اعمالی انجام می ظهار ضمنی:ا

شود و جای تردیدی ها کامال  از آن عمل فهميده میساند به طوری که مقصود آنربرای معامله می

پس دراین صورت اشكالی در انعقاد معامله به صورت معاطات  2ق.م( 193)ماده  ماندباقی نمی

 پيش 

و آشكارا  مبحث کشف خارجی بيانگر این است که طرفين باید صریحا   3.آید و صحيح استنمی

                                                           
 .62ص  .ش، ه 1366، ايران ـ تهران، اول، انتشارات بهنشرچاپ  ،1جلد  کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ـ1
 .182ص ، 1امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد  ؛62ص  مان،ه ـ2
 «.و ايجاب و قبول آن لفظی يا کتبی يا اشاره نیست شودانجام میکه به صورت داد و ستد  ی استعقد معوض»: ق.م  339ـ ماده 3
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اند مانند لفظ داللت برقصد انشاء توبدون هيچ ابهامی رضای خود را اعالم کنند. نوشته هم می

اند به وسيله نوشتن که مبين قصد و رضا باشد معامله را تومی که قادر بر تلفظ است نماید و کسی

ها تلفظ ممكن آن واقع سازد، و چنين عقدی صحيح است. در مواردی که برای طرفين یا یكی از

ق.م( و هيچ لزومی ندارد که 192نباشد اشاره که مبين قصد و رضا باشد کافی خواهد بود) ماده 

كه به هر لفظی که کاشف از رضای طرفين است گفته شود الفاظ به زبان عربی گفته شود بل

آیا سكوت کاشف از  اشكالی ندارد ولی باید مبهم نباشد و نيز به لفظ ماضی هم احتياج ندارد.

کس آگاه  اعالم نشده است، از درون او هيچ یتا زمانی که اراده شخص به وسيله ؟قصد است

که هرگاه طرف تعهد  صد گردد، عالوه بر آنند کاشف از قتوانيست. این است که سكوت نمی

چه بخواهد تعهد چنان واالّ کندنه پاسخی در مقابل متعهد بدهد سكوت اختيار میگونخواهد هيچ

 ید که حاکی از قصد او باشد. نماگوید و یا اشاراتی میرا رد کند الفاظی می را بپذیرد و یا آن

قصد  ق.م191اده ماعالم قصد و اراده انشاءی شود و اند جانشين تونمی بنابراین عدم اعالم قصد

لذا فند، کند که مقرون به چيزی باشد که داللت برقصد داانشاء را وقتی موجب تحقق عقد می

 يز گاهیون نو قان سكوت بالاثر است. با وجود این، اثر سكوت را بطور مطلق نباید انكار کرد

وسيله آن انشاء  الفاظ و اشاراتی را که به ق.م( 501)ماده  سكوت را دليل رضایت قرار داده است

و دعوت نخستين را  ق.م(. پيشنهاد 194)ماده  کلی ایجاب و قبول گویند طوره شود بمعامله می

  و شرط است قبول گویند. ایجاب و موافقت دومی را که بدون قيد

عقد بيع به ایجاب و پس از توافق بایع و مشتری در مبيع و قيمت آن » گوید:ق.م می 339ماده 

ی را باید ایجاب دانست که حاوی یپيشنهادها .اما صرف توافق کافی نيست «.شودقبول واقع می

گرنه صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن تعهدی برای  تمام عناصر اساسی قرار داد باشند و

مشخص و قاطع و  گفت: ایجاب پيشنهادی است کامل و توانگوینده ایجاد نخواهد کرد. پس می
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ایجاب و قبول باید مقارن هم واقع  1.ناقص و مبهم و دلخواهانه را نباید ایجاب شمرد هایدعوت

شوند و یا ممكن است از هم فاصله داشته باشند در صورت اخير باید فاصله عرفی بين ایجاب و 

یعنی از یک طرف  دو اراده باید باهم توافق داشته باشند. 2ق.م( 1065قبول رعایت شود ) ماده 

دارد با قبول طرف دیگر که رضایت ایجاب یا انشاءی که کسی برای واقع ساختن عقدی اظهار می

الفاظ و اشارات »دارد: می مقرر ق.م 194اینست که ماده  3.دهد توافق داشته باشدوقوع معامله میه ب

که احد  نحویه باید موافق باشد بیند نماوسيله آن انشاء معامله میه و اعمال دیگر که متعاملين ب

« .طرفين همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته واال معامله باطل است

قد قرض و هبه منعقد عچه کسی پولی را به قصد هبه قبول کند، هيچ یک از دو مثال  چنان

 هد متقابل الزم است. ولی نباید تصوّر کرد که برای ایجاد حق، پيوسته دو تع 4.شودنمی

در بعضی موارد قصد و رضای یک نفر برای ایجاد حق کافی است. مواردی که در فقه به اسم 

بر خالف عقد محتاج به ایجاب و  ایقاعقاع موسوم است مثل: طالق و ابراء از این قبيل است زیرا یا

ابراین وجود کاشف مؤثر باشد، بن آن ند کاشف خارجی در تحققتواقبول نيست. بدین جهت نمی

قانون در مورد خاص  کهباشد و اراده حقيقی برای ایجاد آن کافی است مگر آند مییقاع زاایدر 

طالق باید به صيغه »گوید: می ق.م 1134به عنوان مثال ماده  5.تصریح به لزوم کاشف نموده باشد

  «.طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع شود

دارد: دراین باب مقرر می ق.م 199در قانون ما عيب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده 

عيب اراده مانع نفوذ یا تحقق  .«رضای حاصل در نتيجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نيست»

                                                           
 .67 ص ،2جلد  ـ کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1
 .190ص  ،1امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد  ؛70 صـ همان،  2
 .187ص ،1جلد  امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ؛73و  67، ص 2جلد ـ کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 3
 .73و  67، ص 2د جلـ کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،  4
 .185ص ، 1امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ـ  5



عقد فاسد و عقد باطل / 12 

 

کافی  شود. زیرا برای صحّت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضاتراضی سبب بطالن عقد می

 چه دیدیم قصد یا موجود نيست ویا صحيحا  نيست بلكه اراده باید خالی از عيب باشد ولی چنان

عدم نفوذ در  دیگررضا ممكن است موجود ولی معلول باشد به عبارت  کهموجود است وحال آن

شود حالت اطالق دارد و زمانی که رضایت معيب باشد موجب عدم نفوذ عقد می ق.م 199ماده 

و  200شود. اما مواد در صورت فقد رضا که به منزله فقدان قصد است موجب بطالن عقد می ولی

و اثر اشتباه را در خود موضوع معامله وشخصيت طرف بيان  اندبرنده این اطالق را از بين ق.م 201

 .اندکرده

 اهلیّت متعاملین بند دوم: 

 او با مرگ روع وشزنده متولد شدن انسان  اهليّت برای دارا بودن حقوق با ق.م 956مطابق ماده 

بق اولد شود از حقوق مدنی متمتع است. مطحملی که زنده مت ق.م 957شود و مطابق ماده تمام می

د که نکل و اجرا ند حقوق خود را اعماتواانسان متمتع از حقوق مدنی در موقعی می ق.م 958ماده 

ای دارا شخص بر نونیی قاینای عام عبارتست از توانااهليّت در مع برای این امر اهليّت داشته باشد.

 بودن حق و اعمال و اجرای آن.

اهليّت تمتع یا تملک و صالحيت اعمال و اجرای حق را  ،توانایی شخص را برای دارا شدن حق

در حقوق فرانسه، انگليس و آلمان و سویس نيز اهليّت به تمتع  1.یيمگومی استيفاء یا تصرّف اهليّت

اهليّت تصرّف هميشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را  2.شودمی و استيفاء تقسيم

اند آن را اجراء کند، تودارا باشد تا سخن از اعمال آن به ميان آید، ولی هر صاحب حقی نمی

نون قادر نيستند که بدون دخالت ولی یا قيم در حقوق خود تصرّف که صغير و سفيه و مجچنان

                                                           
 .204ص، 1امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد  ؛107 صايقاع،  ـ قرارداد ـ ـ کاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقی 1
شماره  ،اه تهران، دانشگارشد ـ نوبان، احمدعلی، عقد از نظر قانون مدنی و شرايط اساسی صحت معامله، پايان نامه کارشناسی 2

1243. 


