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   مقدمه .1
ابزاري براي صحيح صورت  حقوقي به –فقهي قاعدةعنوان يك  باز اصل صحت بهاز دير

هاي  نظامديگر همين رويكرد در .  در نظام حقوق سنتي پذيرفته شده استانگاشتن قراردادها
بررسي به آغاز پس در .  دارداي ويژه در نظام حقوقي بازرگاني فراملي جايگاه ويژه حقوقي و به

 .پردازيم  به تحليل آن در نظام بازرگاني فراملي ميسپسو اصل صحت در نظام حقوقي سنتي 

 
  اصل صحت در نظام حقوقي سنتي . 2

است كه آيا بايد صحت وقوع اراده و صحت وجود پرسش صحت در مقام پاسخ به اين قاعدة 
كه به ين يا ا و سپس حكم به صحت عقد داداحراز نموداول موضوع قابل معامله را در هر عقدي 

حكم  اكتفا نمود و دبه صرف ظاهر عق، ورت احراز عناصر اصلي عقد و بدون ضرصرف انعقاد عقد
  .يمكن  ميصحت جستجو قاعدة به صحت عقد داد؟ پاسخ به اين پرسش اساسي را در تحليل 

رويكرد (قبح فاعلي  و  حسن حوزةهاي آن در علم كالم و در  در يك تحليل تاريخي كه بنيان
گاه كه از صحت بحث شود، آن يافت مي) گرا رويكرد عيني(و حسن و قبح فعلي ) گرا شخصي

روبرو ) گرا رويكرد عيني( واقعي و) گرا رويكرد شخص( فاعلي ،واقع با دو نوع صحت به شود،  مي
 در عالم واقع اگرچه ؛ اين عقد صحيح است،متعاقدين گمان  به كه آنستصحت فاعلي . هستيم

ست كه در روابط اجتماعي اين عقد صحيح صحت واقعي آن. داراي تمام اركان صحت نباشد
  .حقوقي تحقق يافته استرابطة  به اين صورت كه تمام عناصر يك ؛استشده واقع 
 شخصيت به توجه با صحت اصل توجيه گرا شخصي ديدگاه از كهي حالدر ياصول لحاظ از

ي امرعنوان   توجيه اصل صحت به،گرا عيني ديدگاه در رد،يپذ يم صورت ها آن ارادة و متعاملين
 گرفته نظردر، است عقالي بنا و عرف آن در ةو ريش بوده نيطرف ارادة از خارج كهي نوع
  .شود يم

    
  گرا شخصي ديدگاه. 1. 2

   :دهند يم ارائهرا  اصلي يمبنا سه صحت اصل توجيهي برا گرايان شخصي
 فردي اگر كه امعن نيا به .»است آن صحت به اقرار ،معامله انجام به اقدام« ،اول مبناي - 
 اقرار مورد معامله آن صحت كه دارد امر اين بر ضمني داللت اقدام اين ،دهد انجام را اي لهمعام
 انكار معامله، صحت عدم بر مبني دعوا طرح چون و )408ص ،3ج ،ق1004 ،محمد رملي( باشد ميي و

 .بود نخواهد مسموع وي ادعاي ،»قرارا از بعد انكار منع«قاعدة  بربنا ،رو اين از، شود مي شمرده
 فرد ارادة به آن در كه گيرد يم قرار گرايان شخصي قلمرو در گفته پيش مبناي ليدل نيا به

  .اقرار شده باشد پذيرفته صورت عمل صحت به آن در كهي ا اراده ؛است شدهتوجه  كننده معامله
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 طور هب را معامله جامعه افراد بيشتر كه آنجايياز مبنا نيا بر .عرفي ظهور ،مدو مبناي - 
 مورد جهينتدر  گردد و مي ظن موجب غلبه نيا لذا فاسد، طور به نه كنند يم منعقد حيصح

 ،)لفا(ق 1411شيرازي،  مكارم( شود يحمل م اغلب اعم مورد به صحت لحاظ از الحكم مشكوك
 اصل در ظهور مبناي به معتقدان اتينظر و داليل ديدن براي؛ 80و79ص چاپ سنگي، ،نراقي محقق ؛82ص )ب(  و119ص

 ؛191ص ،1365 ،نجفي ؛314ص ق،1411، عالمي كركي ؛411ص ،4ئرالذخا البحر ؛241ص ،ق 1419، بجنوردي. ك.ر. صحت
  .)370ص ،1372 ،يلنگرود. ك.ر نآ نقد دنيدي برا ؛401ص، 4ج ،1375 ،جيالني
 را نيت. اند دانسته نيت حسن را صحت اصل مبناي نيز برخي .نيت حسن ،سوم مبناي - 
 محسوب اراده خالق خود انگيزة آنكه به توجه با و دانست انگيزه يااخر عبارت توان مي
 ندمعتقد ،مبنا اين بر .اند شده داده قرار گرايان شخصي ةجرگ در مبنا اين داران طرف لذا ،شود مي
 شود نمي صادر صحيحغير كار هم پاك نيت از و دانست پاك نيت از برخوردار بايد را افراد كه

  .)73ص ،ق1408 ،نراقي(
 اصل نكهيا به توجه با كه اتفاق نظر دارند نكته اين بر نظريه سه اين از يكهر داران طرف
ي برا لذا است، بديهي حكم جريانِ براي موضوع وجود لزوم نكهيا به نظر و است حكم صحت
 اصل نيبنابرا؛ است الزم صحت اصل موضوع عنوان بهي ا نهيزم تحقق صحت، اصل اعمال
 پس. آن موجوديت در نه ،شود مي اجرا )بطالن يا صحت( حقوقي عمل كيفيت در تنها صحت

 افتهي انعقاد را عقد ،برده كار به را صحت اصل ميتوان ينم م،يكرد ديتردي عقد وجود در گاههر
 پس م؛يبدان حيصح صحت اصل پناه در را آن ميتوان يم ،باشد گرفته شكلي عقد اگر اما .ميبدان

 آن تيفيك در منتها ؛نباشدي ديترد عقد خود جاديا در كه استي زمان صحت اصلي اجرا موقع
  .ميباش داشته ديتردصحت  داشتن يا نداشتن لحاظ از

 نظرية در صحت اصل خالف اثبات امكان آيا كه دشو يم مطرحپرسش  اين حال
 افراد ارادة صحت اصل مبناي نظر نيا در اينكه به توجه با خير؟ يا است ممكن گرا يشخص
 اينبربنا. داد را صحت اصل خالف اثبات ةاجاز اراده همين به بايد يمنطقر طو به لذا ،است
 گرا شخصي ديدگاه در بلكه ديد، نخواهد خود به را قانوني فرض قالب گاه هيچ صحت اصل
 ،1ج ،1372 ،لنگروديجعفري  نآ نقد در ؛98ص ،)ب( و662ص، )الف(1387، انصاري( »اماره« صحت اصل قالب

، 1ج ،1381 لنگرودي،  جعفري؛123ص، )ب( 1ج  و75ص، )الف(1381لنگرودي،  جعفري (»عملي اصل« يا )368ص
 گرا يشخص ةنظري در كه است اساس همين بر و. بود خواهد )353ص، 2ج، 1385كاتوزيان، ؛232ص
 است؛ گرفته قرار اصل ايمبن او ارادة كه است اي اراده صاحب شخص اعتقاد صحت، از مراد
 يعين و واقعي طور به بودن صحيح نه ،است فاعل جهت از عمل بودن صحيح ،منظور پس

  .دارد وجود آن خالف اثبات نامكا ،اساس اين بر كه است بديهي و )289ص ،1ج ،1419 ،بجنورديال(
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  گرا عيني ديدگاه .1. 1. 2
 وي اجتماع نظم مانندي واقع وي عين مفاهيم به تمسك گرايان عيني ديدگاه از صحت اصل مباني
 كه ندباور اين بري اجتماع نظم ةنظري به تمسك با گرايان يعين ،ترتيب ينه اب .ستعقال بناي
 ،1419 البجنوردي( شد خواهد ايجاد اخالل جامعه نظم در ،نباشيم صحت اصل اعمال به قائل اگر

 ندباور اين بر درك بناي عقال، ازي پيرو با همچنين و )180ص، 2ج ،1378، طباطبايي يزدي ؛287ص ،1ج
 بدون را آن ،معامله فساد ادعايِ با برخورد در كه است اين بر جامعه عقالي منش و روش كه

 ،ق1337 طباطبايي ؛239ص ،1ج ،ق1419، بجنوردي( است صحت ِاصل اعمال همان اين و پذيرند نمي دليل
 ،1419 بجنوردي. ك.ر نيز و ؛8و7ص ،2ج الحسيني مراغي،؛ 370ص ،1ج ،1381، لنگرودي جعفري ؛124ص  و180ص، 3ج
 در ثبات حفظ رسد، مي نظر به مشترك آنچه مبنا دو هر اين در آنكه نتيجه .)287ص، 1ج

  . است نظم اين مؤيد نيز عقالي بنا و بوده جامعه عمومي نظم از اي جلوه خود كه ستقراردادها
 اعمال نحو چه به صحت اصل گرا يعين نظرية اساس بر كه دشويم مطرح پرسش اين حال

 در اينكه به توجه با و است عمومي نظم حفظ همانا كه ديدگاه اين مبناي به توجه با گردد؟ يم
 پس است، خصوصي منافع حفظ از فراتر آن چيزي هدف و شود نمي توجهي افراد ارادة به آن

 بايد ـباشد آن كيفيت يا عقد وجود در شك اين خواه ـشود ايجاد عقد صحت در شك هرگاه
 را صحيح موجود عقد يك توان مي صحت اصل اعمال با بنابراين .كرد اعمال را صحت اصل
 خود ،نمايد مداخلهي حقوق عمل كيفيت در آنكه از بيش صحت اصل نتيجهدر. نمود اثبات
  . دكنيم اثبات را قرارداد وجود

 ديدگاهي. وجود ندارد صحت اصل خالف اثبات امكان ،شده گفته مبناي به توجه با حال
  .دارد ويژه يهجايگا نيز فراملي گانيرباز قواعد در ،كه در ادامه خواهيم ديد

 به ؛ مؤيد حكومت ديدگاه صحت واقعي است گرا نهايت رويكرد واقعپس در حقوق و فقه در
ق، 1419 ،البجنوردي(دشو  ميه دشمر صحيح در مقابل باطل ،اين معنا كه عقد در عالم روابط حقوقي

توان غافل بود كه چه بسيار مواردي كه بعد  نمي اما از طرفي از اين واقعيت نيز. )289ـ288ص ، 1ج
و يا موضوع معامله نبوده اهليت داراي شود كه يكي از طرفين  از انعقاد عقد مشخص مي

از اين . دهند  حكم به بطالن معامله را ميقابليت معامله را نداشته است و در رسيدگي قضايي
صحت چيست و اين قاعده تا چه حدي قاعدة ي اعتبار كه مبناد شو  مي اين ترديد ايجاد ،رو

 نظريةبررسي . يابيم  ميي فقهاها پاسخ به اين پرسش را در تحليل ديدگاه  گردد؟ سبب تصحيح عقد مي
 صحت، نشانگر وجود دو جريان فكري عمده درقاعدة حوزة در  واقعي صحت بر مبتني گرا واقع فقهاي

 ايرانپور،( دهد هاي فقهي خود را نشان مي هاي ناظر به قاعده هايي كه در نگاره  ديدگاه،اين حوزه است

گراي  مرحوم نائيني همراه است و ديدگاه صورتپرآوازة گرا كه با نام   ديدگاه ذات؛)به بعد 179ص، 1392
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هاي مرحوم بجنوردي متبلور   وي در ديدگاه پس از و نسل، شيخ انصاري،اعي كه با نام فقيه بزرگاجتم
  .شود مي

  
  گرا ديدگاه ذات .2. 1. 2 

 فرض وجود موضوع قبل از وجود حكم قانون  يكي:فرض بنيادين است اين ديدگاه مبتني بر دو پيش
  .)بنياد عرفي(رورت احراز موضوع  فرض ض و دومي،)بنياد عقلي(

 قراردادها نيزحوزة در  .اساس اين رويكرد، همواره موضوع حقوقي قبل از حكم وجود دارد بر
 كه تحقق موضوع، يعني خود قرارداد، منوط به آن است كه شرايط صحت از نداين باورگرايان بر  ذات

حال اگر شرايط صحت در عقد جمع . باشدشده موضوع معامله محقق معاملة قبيل اهليت و قابليت 
توان از  مي) يعني خود عقد(با تحقق وجودي موضوع .  محقق شده است، يعني عقد،، پس موضوعشود

عقلي قاعدة اين رويكرد مبتني بر يك ). حكم به صحت(اين مرحله به بعد قائل به صحت عقد گرديد 
 و همواره علت شود ميشمرده معلول منزلة  عنوان علت و حكم به اساس آن موضوع به راست كه ب

  . مقدم است) حكم صحت(بر معلول ) موضوع(
 »عقلي محض«دهد كه در اين حوزه نيز دو گرايش   نشان ميگرايان هاي ذات بررسي نظريه

  : وجود دارد»عقلي عرفي«و 
  

   گراي عقلي محض ديدگاه ذات. 1. 2. 1. 2
كه بتوان حكم صحت را نسبت به عقدي جاري نمود، الزم است كه  براي آندر اين ديدگاه

 تمام اركان و عناصر عقد از بايدآغاز  پس در .1موضوع عقد قبالً واقع شده و وجود داشته باشد
احراز وجود « داشته باشند تا از اين طريق بتوان با رضا و قصد تا اهليت و موضوع وجود

  .  به صحت قرارداد را صادر نمود»حكم قانوني« »موضوع
صحت فقط در قاعدة  در عمل آناساس  كه بر را، چاستگرايي  اين ديدگاه در نهايت عقلي

شرايط قانوني تشكيلِ عقد، قائل به همة قد و با احراز  جاري و پس از وقوع ع»ها حكم«مرحلة 

                                                            
در اعمال . قصدي  قصدي و اعمال غيراعمال؛ هستيمروبرو ها  با دو نوع از ماهيت ،يمكن  ميوجود توجه مقولة كه به آنگاه . 1

قصدي صرفاً بايد اجزا و شرايط عمل محقق شود، مانند شستن لباس براي طهارت كه به صرف تحقق عمل شستن  غير
همراه قصد تقرب  در اعمال قصدي الزم است كه تمام اركان به. دشو  ميصورت كامل آثار آن كه طهارت است حاصل  به

دانند و بايد تمام  گيرانه عقد را از اعمال قصدي ميدر يك رويكرد سخت. شودتا آثار حكمي بر آن بار ) انند نمازم (حادث گردد 
صرف تحقق ايجاب و قبول و رضا و قصد و  پس به. همراه قصد انجام معامله احراز گردد اركان و شرايط وجودي آن به
در اين رويكرد اصل صحت هيچ . دهند صد فاعلي را نيز موضوع توجه قرار مينمايند و حتي ق موضوع قابل معامله بسنده نمي

  ).291ـ290  ص،  1ج  ،ق1419البجنوردي، (عنوان اصل حكمي نخواهد داشت  جايگاهي به
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عنوان   و صحت معامله به،عنوان علت  به )عقد(پس وجود موضوع . يمشو  ميصحت آن معامله 
  .شود حكم تلقي مي
 صحتقاعدة   نداشتنكاراييمحور محض، همانا  اين ديدگاه عقليعمدة شكال وانگهي ا

شرايط همة واقع بتوان وقوع  د و بهانجام شو صحيحطور  بهشرايط عقد همة كه اگر  رااست، چ
صحت قاعدة پس . گردد عقد را احراز نمود، در اين صورت صحت عقد قهراً و لزوماً حكم مي

 در اين از اين رو،. آورد نميارمغان  اي بر احراز موضوع به در اين مرحله هيچ اثر اضافه
  . نيستكارايي تصحيحي در روابط اجتماعي داراي  قاعدة صحترويكرد، 

  
   گرا و عقليِ نسبي ديدگاه ذات. 2. 2. 1. 2

وضوع مند قائل به ضرورت احراز ماين فقيه توان. اين ديدگاه با نام مرحوم نائيني همراه است
، احراز موضوع گونه كه گفته شد مدار، همان گرا و انتزاعي از منظر يك فقيه عقل،است، چه

 سپس حكم به ،احراز گردد) وقوع عقد(پس اول بايد موضوع ؛ مقدم بر حكم صحت است
  .شودصحت آن جاري 

 تعهدات هانيافته مبتني بر اين واقعيت اجتماعي است كه ج  اين ديدگاه تعديلوانگهي 
پس .  فرصت و نيز ضرورت بررسي و احراز تمام عناصر يك عقد را به همراه ندارد،قراردادي

  . بود»احراز وجود اركان عقد«اين دسته از فقها، فقط بايد در مقام  گمان  بهنهايت در
قابليت معامله براي «  و نيز»وجود اهليت معامالتي در طرفين عقد« همانا  نيز»اركان عقد« 

توان حكم به صحت آن عقد  گاه مياگر اين دو ركن عقد احراز گردد، آن.  است»موضوع تعهد
و آن را بر كرد توان به اين ظهور استناد  اصوالً به صرف انعقاد يك عقد نمي. را جاري نمود

 از اين ،اركان بودهنيافتن تحقق مانا اركان هحوزة اصل سببي مقدم دانست، بلكه اصل سببي در 
  . شودرو حتماً بايد تحقق وجودي اركان احراز 
 ةقاعد«محور همچنان حداقل اثر را براي  نگر و عيني بديهي است در اين رويكرد جزئي

) صلا(قاعدة اعمال اجازة گيرند و در صورت احراز وجود موضوع،  نظر مي در»صحت
ارزش « »صحتقاعدة «واقع براي  گرا به گرا و تقليل در اين رويكرد عقلي. دهند صحت را مي

كه تاب مقاومت در مقابل ساير اصول عمليه ند شو  مي يك اصل عملي را قائل »حداقلي
ن مياض را ندارند و از اين رو در صورت تعار) اصل سببي(ويژه اصول ناظر به اسباب  به

اصل استصحاب عدم اهليت با اصل صحت، جايي براي اعمال اصل صحت نخواهد بود، چه 
  .كه اصل عدم اهليت، اصلي سببي و مقدم بر اصل صحت استاين

ها و  است كه به واقعيتروبرو  همچنان با اين ايراد گراي نسبي نيز  اين رويكرد عقلياما
كه اگر اصل سببي و اوليه همانا عدم چه اين. دكن  نميهاي زندگي اجتماعي توجه  ضرورت
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احراز وجود موضوع به كنار وسيلة  بهتحقق اركان عقد بوده و الزم است كه اين اصل سببي 
قراردادها دچار اختالل حوزة زده شود، در اين صورت تمامي تعامالت اجتماعي در 

 را بر بار توان در معامالت روزمره اين گونه تكليف سخت و مشقت كه نميراگردد، چ مي
كه يم شو  ميروبرو گرا  گرا و صورت از اين رو با جرياني واقع. اصحاب قرارداد بار نمود

اثبات خالف صحت را اجازة اگرچه به مدعي بطالن ؛ دهد اصل را بر صحت عقد قرار مي
  .دهد مي

  
   گرا گرايي صورت گرا؛ واقع ذاتديدگاه نا .3. 2. 1. 2

 كه اگر صورت عقد محقق وجود دارداين باور  ،غربفلسفة هاي  مانند انديشهدر اين ديدگاه، 
 »احراز«ورتي به و ضر )295، ص 1جق، 1419 ،البجنوردي(  محقق شده است»موضوع«واقع درد، گرد

  . اركان عقد نخواهد بود
واقع با عناصر  ، بهكند است كه اگر فرصت ظهور پيدا  اجتماعيةپديد يك همچونعقد 

 ،اجتماعي داللت بر وجود آن داردپديدة ظهور يك . خواهد شدظاهر بنيادين و اركان خود 
 در يك آزمايش جدي اگرچه ؛كودك كه داللت بر وجود آن كودك داردمانند تولد يك 

باري صرف تولد يك عقد .  باشديپزشكي، بعضي از اعضا و جوارح وي داراي نقص مادرزاد
 و احراز اركان آن در روابط پرتالطم حقوقي ))7ج(، ق1419البجنوردي، ( وجود آن عقد استمنزلة  به

گرايي محض باشد، به  كه مبتني بر يك عقلاين ديدگاه بيش از آن. امروز ضرورت ندارد
و  بوده »اثر حداكثري«صحت داراي قاعدة در اين ديدگاه،  .دكنهاي اجتماعي توجه مي واقعيت

 اصل محرز و يا امارهپس . است 1 تقريباً داراي تمام آثار اماره»اصل محرز« و يا »اماره«عنوان  به
اصلِ استصحابِ عدمِ اهليت،  يعني ويژه اصل مدعي در اين حوزه واقع بر اصول عمليه و به در

  . شودشمرده تواند داراي كاركرد حداكثري در صحيح دانستن عقد  مقدم بوده و مي
 از ترديد و اند نيز  اكتفا نموده»قدصورت ع«گرا كه به تحقق  اما اين دسته از فقيهان واقع

اگرچه در يك جنگ واحد اين تحليل عميق  اند؛ غافل نبوده»صورت عقد«تحقيق ماهيت اين 
  .اند نكردهرا ارائه 
ويژه در تفكرات مرحوم نائيني، احراز وجود  گرايان اجتماعي و به آوريم كه عقل ميياد  به

وجودي اعمال اصل صحت مقدمة عنوان   به، يعني اهليت و موضوع معامله، عقداركانِ) تحققِ(
گاه كه در مقام احراز وجود اركان عقد هستند، ذهن به صرافت  و آندانستند را ضروري مي

املة مع به وجود اهليت و قابليت قطعپس بايد . داند  محقق مي»قطع«افتاده و احراز را از طريق 
                                                            

وني صـحت را بـار       ولي اصل محرز فقط آثار قان      ،نمايد  آثار شرعي و عقلي را بر موضوع بار مي        كلية  امارة   به اين صورت كه      .1
  ). 304، ص1 ج،ق1419البجنوردي، (كند  مي
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ـ اجتماعي از طريق روش تجربي مشاهده  قطع نيز در اين دسته از امور واقعي. موضوع داشت
 و هزينه پرراهكاري. شود موضوع محقق ميمعاملة و تفحص از اهليت و بررسي قابليت 

حكومت نتيجه ردجريان اصل صحت و   نشدنعملي كه سبب ،ناشدني در معامالت روزمره
  . عقدها خواهد بودحوزة بطالن اوليه در قاعدة 

 قطعي »احراز«كه در مقام گرا بيش از آن مدار اجتماعي و صورت تفكر واقعيتداران  طرف
 از كرده، به وجود موضوع اكتفا »ظن«وجود اهليت و وجود موضوع قابل معامله باشند، به 

معاملة كنند كه غالباً و به طريق متعارف مفيد وجود اهليت و قابليت   و اماراتي استفاده ميقراين
 و »ظن در وجود اهليت و احراز قصد«پس بر اين اساس به بررسي . موضوع قرارداد هستند

  . پردازيم  مي»موضوع قراردادمعاملة ظن در قابليت «
  
   مبنايي براي احراز اهليت، شدرامارة  )الف

  .شويم ميروبرو احراز اهليت سادة عنوان روش  رشد بهامارة  با ،تفكرشيوة در اين 
. هاي انسان در اجتماع توأم است هماهنگي رشد جسماني و رشد روحي با شروع فعاليت

طور  به نيز ، به همراه آن درك و شناختدكن  ميرشد ان انس بدن گاه كه از لحاظ فيزيولوژيكيآن
پس بلوغ . يابد نحوي كه خود را در تعامالت اجتماعي كامل مي  به؛دشو  مي كامل متناسب

دهد، مبين تحقق رشد روحي و رواني  بيروني رشد را نشان ميچهرة جسماني كه همانا 
مند نمودن معيار گذار در مقام قانون  قانون،باري در ادامه. روني رشد نيز استدچهرة عنوان  به

عنوان يك   را به»سن و زمان معين«از نظام شرعي، برگرفته رشد، براساس درك عرفي و يا 
 و با محض ورود به سن رشد بنابراين به. دكن  ميتعيين و تثبيت رشد جسمي تعيين براي قاعده، 

واقع شخص داراي اهليت استيفاي حق است و   روحي، بهي رشد جسماني و ها تحقق زمينه
عنوان ظهورِ اهليت، مبنايي براي ورود در معامالت است و اشخاص  همين وضعيت ظاهري به

ه انعقاد  مبادرت بكرده، اعتماد »سن رشد« و »ظاهر جسماني« به همين نيز) طرف مقابل عقد(
عنوان مبنايي براي تحقق علم ظني به داشتن اهليت كامل  رشد بهامارة از  پس. دنكن عقد مي

پس . آيد و طرف معامله براساس اين ظاهر در مقام انعقاد عقد برميد شو  مي استفادهمعامالتي 
  . كنند  مياستنادعلم ظني  عنوان به » رشدةامار« بلوغ و رشد همانا به »احراز قطعي«به جاي 

قراردادي، موضوع معامله رابطة كه آيا در اين د شو ميحال در ادامه اين پرسش مطرح 
  بليت معامالتي خواهد بود يا خير؟داراي قا
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  يدقاعدة  و  سوققاعدة  موضوع معامله، )ب
قابليت انتقال و . 1: دشو  مي  توجهآنويژگي دو به  خصوص  به،  موضوع معاملهبررسيهنگامي 

مالكيت موضوع معامله و قابليت تصرف در . 2؛ )سوققاعدة (قابليت استفاده از موضوع معامله 
  ).يدقاعدة ( آن
  )سوققاعدة (قابليت انتقال و قابليت استفاده از موضوع معامله  .1ب
 » سوقةقاعد«واقع به  ، بهمكني  ميموضوع معامله توجه  ه ازاستفادگاه كه به قابليت انتقال و آن

در خصوص قابليت انتقال و ) ع(  قول حضرت عليويژه  بهبياوريم  ياد  به. يمشو  مينزديك 
  پس در.»لولم يجز هذه لم يقم للمسلمين سوقاً«: فرمودندرا كه ) مالتزكية در عنوان (استفاده 

ري براي دهيم، ديگر بازااحتمال  را آن استفاده ازعدم  ونبودن مال  انتقال  قابل اگرمعناي عام، 
زندگي اجتماعي ادارة  معامالت و ، و اين امر قهراً سبب اختالل در كسبمسلمين وجود ندارد

چه بيشتر در   مجموع احاديث شريف در اين خصوص اگر.) به بعد68، ص1383 مشايخي،(  دشو مي
ايستند،   و يا با آن به نماز مياموالي است كه بر آنتزكية  يا عدم  پاسخ شرعي به اصل تزكيه

مردمان (امور مسلمين دربارة فقهي بوده كه همانا اصل صحت قاعدة وانگهي خود مبين يك 
عنوان موضوع معامله در اين بازار يافت  چه كه بهپس هر آن. است) متعارف نيك و خطرگريز

  . د و مشمول هيچ ممنوعيتي در اين حوزه نيستارانتقال را دشود، قابليت استفاده و  مي
گوشت و پوست حيوانات تزكية گاه كه قيد بازار مسلمين براي موضوع بديهي است آن

قاعدة اين ) مسلمين(باشد، به همين طريق در بازار نيكان و اشخاص خطرگريز   مي»معنا«داراي 
پس . رود كار مي  استفاده از آن بهممنوعيت انتقال ونداشتن   فقهي براي موضوع مورد معامله و

بنابراين در بازار سرمايه يا . توان قائل به بازار متعارف آن موضوع گرديد براي هر موضوعي مي
هاي   داراي اين توان هستند كه موضوعدر بازار كاالها، هر كدام به اقتضاي ماهيت بازار خود

 از كاركرد متعارف خود خارج و بازارهاوانگهي اگر .  قابليت استفاده و انتقال باشدها داراي آن
 ،)بازارهاي غيررسمي و بازارهاي غيرقانوني(شوند شمرده ها اشخاص خطرپذير  بازيگران آن

ت موضوعي صحقاعدة  »مشمول«د توان شده در آن بازارها نمي هاي ارائه در اين صورت موضوع
قانوني و قابليت استفادة ها، ترديد جدي در مالكيت، قابليت  پس در بازار دزدان و مكاره. دگرد

  . انتقال قانوني موضوع معامله وجود دارد
 عقد، سعي در اعمال »صورت« رگراي اجتماعي و با تكيه ب  در ديدگاه واقعكهخالصه آن

وانگهي حتي در اين . نمايند ان حكم صحت بر آن صورت عقد ميصحت براي جريقاعدة 
يعني اهليت متعاقدين و ، تفكر نيز در مقام تحليل صورت عقد، به بررسي اركان تحقق صورت

هاي فقهي كه مبين ظهور و بروز بيروني اين اركان است،  موضوع مورد معامله، براساس قاعده
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گرايي   و از ذات1كنند هاي معتبر عرضه مي  بنيان ظننهايت حكم صحت را برپردازند و در مي
گيرند و به  افراطي كه در جستجوي احراز قطعي تحقق عقد و امكان آن است فاصله مي

 قائل به جريان حداكثري اصل ،گرا اساس اين تفكر واقع بر. يابند گرايي اجتماعي تمايل مي واقع
 ،باشند و از اين رو دعوي ميمرحلة ت خالف آن در قراردادها و با امكان اثباحوزة صحت در 

  . دهند هاي اجتماعي قرارداد را كاهش مي هزينه
  )يدقاعدة ( مالكيت موضوع معامله و قابليت تصرف در آن .2ب

آشكار مالِ موضوع حق را  اساس آن تصرف واقعي و اي است كه بر قاعده) تصرف(يد قاعدة 
در مقام تسهيل معامالت و ايجاد امنيت در معامالت ) يد( تصرف ةقاعد. دانند  مالكيت ميدليل

عنوان   كه متصرف به ظاهر قانوني و بالمنازع مالي باشد، بهپس آن. بين اشخاص جاري است
و همين اندازه از ظاهر قانوني براي صحت و لزوم اين شود  ميمالك آن مال محسوب 

تواند به اين ظاهر اعتماد كند و در مقام انعقاد قرارداد  ر ميكند و خريدا ت كفايت ميمعامال
  . آيدبر

 مبناي صدور اين حكم است و جايگاه آن ، در اين رويكرد همانا امنيت در معامالتواقع به
نحوي  ؛ به است»مسلمات«مباني بناي عقال در اين خصوص نيز همانا . معامالت استحوزة نيز 

پس . ) به بعد135، ص1البجنوردي، ج( دانند مين هيچ ترديدي را در مفاد اين قاعده ممكن كه عقال
اساس آن تصرف را دليل  همواره در اين حوزه رويكردي ساده و عرفي جاري است كه بر

 نيز در زماني االمكان اثبات خالف آن را د و به اقتضاي امنيت در معامالت، حتيدان مالكيت مي
  . ندك متأخر از معامله جاري نمي

دانان بيشتر از ديدگاه تحققي و تجربي  رسد كه در اين حوزه، تفقه فقها و حقوق نظر مي به
حال با . نمايند  ميسعي در تبيين ابعاد بناي عقالدقيق بر اين اساس با تحليلي ايشان باشد و 

  :پردازيم ها مي ـ تجربي به تحليل اين نظريه مكتب تحققيحوزة هاي جاري در  توجه به نظريه
ها  زندگي روزمره و معامالت خرد و متوسط انسان .تحليل تجربي ساختارگرانظرية  - 

واقع  آنگاه كه كسي متصرف يك مال است، به.  عمومي استةهمواره مبتني بر همين تجرب
دهد كه اشخاص در مال  و اصوالً روابط اجتماعي اجازه نميشود  يمشمرده مالك آن مال 

گاه  افزون بر آن از ديد.)603ص، 4ج ،ق1420 شيخ مرتضي انصاري،( نمايندمتعلق به ديگري تصرف 
ي آن را بر استصحاب كه خود نحوي كه حت  به؛ يد بسيار زياد استةعرف، ميزان غلبه در قاعد

 ةپس در حوز. )190- 189ص، 3ج ،ق1315 ،جعفر آشتياني( دانند  غالب و حاكم مي،استمبتني بر غلبه 

                                                            
 در خصوص جهت معامله نيز اگر بر اين باور باشيم كه غايت كاركردي عقد همانا با نيت نيك طرفين عقد همراه است، در .1

 حكم يمتا بتواند كن  ميياري را  ما » صحت فعل مسلمةقاعد«. اين صورت معامله از اين جهت نيز مشمول حكم صحت است
  .مماييصحت را جاري ن
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اصلي آن نيز همان دايرة د و شو عنوان مالكيت دليل مالكيت محسوب مي  تصرف به،معامالت
تبع از  به توان بر اساس مباني تجربي نسبت به منافع و حقوق نيز  اگرچه مي؛عين مال است

  .1عين مال اين قاعده را جاري نمود
همين ديدگاه تجربيِ محض، در تفكر فلسفي تحققي مبتني  .گرايانهتحليل كاركردنظرية  - 

تقليل «گذاران، همانا  در معامالت، غايت اصلي قانون. دشوميتائيد  بر كاركردگرايي نيز
حفظ ثبات معامالت، هدف اصلي از وضع .  است»حفظ ثبات« و »هاي اجتماعي معامالت هزينه

حق مالكيت بر حوزة كه در راباشد، چ قراردادهاي ناظر به حقوق عيني ميحوزة مقررات در 
 گذار به شكلي اين حق از جهت قابليت استناد، قانونگستردة دايرة حق عيني، همواره به دليل 

قراردادهاي ناظر به اموال حوزة پس در . كندنمايد كه وضعيت مالكيت را تثبيت  ميوضع  قاعده
  . داردتالش  ايجاد ثبات در معامالت نتيجهشده و در  اين وضعيت تثبيتهدر احترام ب مقنن نيز

اوليه قاعدة گذار به  اگر قانون .معامالتآساني هاي اجتماعي و  هزينهكاهش نظرية  - 
واقع در هر قراردادي، اول بايد مالكيت فروشنده اثبات  اعتنا نكند، در»عنوان مالكيت تصرف به«

يا سيستم اداري ) رسيدگي قضايي(گردد؛ در آن صورت اثبات مالكيت در يك سيستم قضايي 
 و از طريق »افزايش زمان«راه  اجتماعي از ةينخود موجب ايجاد هز) رسيدگي اداري ـ ثبتي(

بديهي . خواهد شد)مأموران دولتي و قضات(كننده در يك قرارداد  افزايش اشخاص مداخله
كه از آن در شود هاي حاصل بايد بر طرفين عقد تحميل   هزينهةاست در يك رويكرد سنتي كلي

خالف براين و  )285ص، 1ج ق،1411 مكارم شيرازي،( دشو عنوان عسر و حرج ياد مي تحليل سنتي به
  .)210ص ،4ج ،ق1335بروجردي، ( نظام معامالت است

از فقه اماميه در يك سير منطقي از ديدگاه برگرفته كه در نظام فكري سنتي اينخالصه 
ماعي و با توجه به صورت عقد نمايند و سپس با يك نگاه اجت گراي عقلي شروع مي ذات
. آيند مي  حسب مورد در مقام تصحيح عقد بر،هاي رشد، سوق و يد امارهشده و با كمك  واقع

نگاه (دهد   شرايط صحت را به مدعي مينبودامكان اثبات  نگاهي كه در يك سر طيف آن،
مانند آن را ) نگاهي حداكثري(و در سر ديگر طيف ) حداقلي و با اماره انگاشتن اصل صحت

پس دانند كه امكان اثبات خالف آن ميسر نيست، تا نظام اجتماعي معامالت  فرضي قانوني مي
 ،دكن  مصون بماند و از طرح دعاوي كه بر اجتماع تحميل هزينه مي ابطالاز وقوع از گزند

ي خواه در رويكرد حداقلي و خواه در رويكرد گراي اجتماع اين نگاه واقع. شودپرهيز 
ي ياقتصاد ابتدا سنتي و با ةهاي اجتماعي معامالت در يك جامع حداكثري پاسخي به ضرورت

                                                            
واقع تصرف واقعي منفعت نيز   با تصرف عين به،يد، منفعت به شكلي تابع عين بودهقاعدة حوزة آوريم كه در  ميياد به . 1

يد قاعدة  مركز ،از همين رو.  اين تبعيت مشهور است،تتر از حق اس اي پايين حقوق كه مرحلهحوزة شود و نيز در  محقق مي
   .) به بعد150 ، ص1البجنوردي، ج( همانا تصرف عين مال است
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المللي و از  توان در روابط تجاري بين گرا را مي ي از همين رويكرد واقعيها هحال چهر. است
  . منظر قواعد حقوق بازرگاني فراملي جستجو نمود

  
   اصل صحت و قواعد بازرگاني فراملي .3

ي بررس به كه است شايسته حقوق سنتي پرداختيم، ديدگاه از صحت اصل تحليل به كه حال
 ؛بپردازيمي فراملي بازرگان قواعد گاهديد از و قراردادي اساس اركان در صحت اصل جايگاه

هاي   به ضرورت،دهد فلسفي قرارهاي عميق  ديدگاهي كه بيش از آنكه خود را در بند تحليل
 يعني ،قرارداديرابطة گرا نيز به دو ركن   واقعدين رويكرادر . كند بازرگاني فراملي توجه مي

توجه  ،از طرف ديگرو موضوع معامله از يك طرف اهليت و اختيار اشخاص طرف معامله 
   .پردازيم ها مي  به بررسي آنهكه در اين مقال ) به بعد121 ص،1390،ايرانپور( دشو مي

 
  معامله طرفين اهليت در صحت اصل اجراي موارد بررسي. 1 . 3

 برخورد ثمرة كه طرفين ميان منعقده قرارداد كه دارد اقتضا المللي بين تجارتي روابط در امنيت
 نبودو  اهليت، نداشتن عذر و بماند مصون ابطال گزند از المقدور حتي  است،بوده فينطر ارادة

 فراملي بازرگاني قواعد دليل همين به. 1نگردد واقع مسموع دادقرار انعقاد براي الزم اختيارات
 االمكان حتي كه دنماي مي جاري قرارداد دهندة تشكيل اركان در خاصي نحو به را »صحت اصل«

  دبدار مصون بطالن گزند از را قراردادها
 در فراملي بازرگاني نظام هواداران از بعضي براي .اهليت عدم به استناد قابليت نداشتن - 
 نبود و معامالتي اهليت فقدان آن سااس بر كه دارد وجود اصلي المللي بين گانيبازر روابط
 باشد، نمي آگاه ها محدوديت اين از كه قرارداد از طرفي به نسبت ،معامله مانجا در اختيار
 ,E. Loquin, p. 173 ; P.Lalive, 1986, p.329-345., Gaillard, Goldman(است استناد قابل غير

Fouchard, p.8 33, n 1464.(. 

 اختيار و معامالتي يتاهل داراي طرفين كه است آن معناي به قرارداد انعقاد صرف ،اينبنابر
  .است  استماعقابلغير ديگر طرف مقابل در آند بونادعاي  و باشند مي قرارداد انعقاد

                                                            
 مدني حقوق حسن، صفائي،( گذاشت فرق »معامله انجام اختيار« و »معامله در اهليت« ميان توان مي حقوقي ديدگاه از واقعدر. 1
 همراه خصيصة عنوان به اهليت زيرا ،)5ص  ،2ج  ،قراردادها عمومي قواعد ،ناصر، كاتوزيان ؛بعد به 34 ص اشخاص، ،1

 در اما. است شخص خود از حمايت همانا نيز آن از اصلي هدف و كند مي همراهي را وي حيات مراحل تمامي در شخص
 واقعدر ،داردبروز  ها شركت از نمايندگي در و اشخاص از نمايندگي در ويژه به كه عاملهم انجام در اختيار نداشتن خصوص

 فقدان به ناظر قواعد وضع از اصلي هدف كه است تجارتي معامالت انجامدر  اختيار نبود باشد، همان مي توجه مركز كه آنچه
 اوجودب نگهياو. بماند مصون تعرض گزند از ثالث اشخاص حقوق منظر اين از تا دباش مي غير مال در مداخله منع نيز اختيار
 .است اختيار و اهليت نداشتن بر واحد قواعد اعمال الملل، بين تجارت حقوق غالب در گرايش امروزه توجه، قابل اختالف اين
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 تجاري هاي شركت قالب در كه حقوقي اشخاص خصوص در  حتيافراطي ديدگاه اين در
 بر. دشومي فتهپذير داوران يآرا در تمام صراحت به اصل اين ،پردازند مي المللي بين فعاليت به

 معاذير و هستند شركت نمودن متعهد براي كامل اختيار داراي شركت مديران ،اساس اين نظريه
 عهدهبر تعهد خصوص در نمايندگي فقدان يا و اي مه اساسنامحدوديت  يا و يقانون ممنوعيت

   .بود نخواهد مسموع ثالث اشخاص مقابل در شده گرفته
 گرايش اين حتي ،ها شركت خصوص در فراملي بازرگاني ةقاعد اين اعمال از نظر صرف

 اصل از نيز حقيقي اشخاص اهليـت عدم خصوص در كه دارد وجود معاصر دانان حقوق نزد
 بر فرض نمايد، مداخله تجارت در شخص اگر كه باشند باور اين بر و نمايند استفاده صحت

 را معامله ابطال ،اهليت نداشتن عذر به دتوان نمي بعداً ،بوده معامالتي اهليت داراي كه است اين
  .1بخواهد
 ةنظري« هوادار كه يداوران حتي و است افراطي بسيار نظريه اين كه رسد مي نظر به اما

 غير در صحت اصل از ديدگاه اين در زيرا ،كنند از آن استقبال نمي نيز هستند »گرا شخصي
ياد  به .اند داده ،است بايسته كه آنچه از بيش ارزشي آن به و شده استفاده خود واقعي مجراي

 كه نچهآ يعني قرارداد؛ عرفيِ صورت كه رود مي كار به ييجا در صحت اصل آوريم كه مي
  پس در موضوع حاضر كه اصل اهليت معامالتي.باشد گرديده محقق ،است تراضي شالودة
  .توان به اصل صحت استناد نمود ، نميشده است برانگيز  و ترديدآميز مناقشه
 نشده متصوربازرگاني فراملي  نظام اين هواداران ذهنيت در فقهي انديشة اين تمامي چهاگر
 بر فرع احكام حقوقي نظام هر در كه اند داشته توجه منطقي سادة اشكال اين به يول ،است

 معامله وقوع صرف ،اينبنابر. دارد احراز به احتياج معامالتي اهليت وجود و هستند موضوعات
 اما در ادامه براي احراز اهليت سعي در . و اهليت بايد احراز شودنيست آن صحت دليل

   .ستظهور يكي از آنهانظرية اند كه  هداشتشده   اصول حقوقي پذيرفتهاستفاده از يك سري
 اين به فراملي بازرگاني نظام هواداران ،گفته پيش افراطي نظرية تعديل براي .ظهور نظرية - 
 طرف ظاهر به ااتك با ديگر متعارف شخص هر مانند قرارداد طرف اگر كه اند رسيده نتيجه
 اين بعداً تواند نمي ديگر طرف بداند، قرارداد انعقاد اختيار داراي و اهليت داراي را وي ديگر
 ابطال را قرارداد دليل اين به و گردد اختيار و اهليت نبود مدعي و زند برهم را عمومي ظهور
هاي تجاري دارند و  ي در تسهيل رابطهرند و سعگذ ميرشد درامارة  پس ايشان حتي از .نمايد

  .برند ظهور بهره مينظرية از راه در اين 

                                                            
 Gaillard, Foucahrd et Goldman, Op.cit., n. 466 رج  Dalicoراي . 1
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 راي با حداقل و بازدير از ظهور نظرية. خصوصي الملل بين حقوق در ظهور نظرية - 
 قرار قبول مورد فرانسه خصوصي الملل بين حقوق در منسجم شكل به »ليزاردي «مشهور

 مشهود نيز 2المللي بين هاي كنوانسيون حتي و 1حقوقي هاي نظام ساير در آن ثارآ ولي گيرد، مي
 ،1385 الماسي،( است معامالت در ثبات تأمين همانا قاعده اين وضع اجتماعي فلسفة چهاگر. است

 وضعيت به ديدگاه حاكم، در .دارد وجود فراواني نظر اختالف آن حقوقي مباني در اما ،)167ص
 اين در. پردازند يم ظهور ةنظري تفسير به اساس اين بر و شود يم توجهي خارج شخصي هرظا

 شخصي اگر كه شوند مي مدعي ،كرده توجيه ظهور نظرية اساس بر را قاعده اين ديدگاه
 معامالتي اهليت داراي نيزي جسماناز نظر  ظاهر به و داد انجام بيگانه كشور در را اي معامله
  است،بودهن اختيار و اهليت داراي خود ملي قانون طبق اينكه عذر به تواند نمي ديگر بود،

ي براي يتنها ر نزد طرف معامله خود بهد پس رشد جسماني و ظهور آن .نمايد باطل را معامله
 . ضرورت ندارد احراز سن رشد كند و رشد كفايت ميامارة احراز 

 در ظهور اعتبار ديگر، تفكري در .انتظامات به ناظر قواعد اساس بر ظهور نظرية توجيه - 
 اقتصادي و تجاري سياست به مربوط نتيجهدر و 3انتظامات به ناظر قواعد عنوان به را اهليت
 بعتا ،4ماهيت تشخيص به ناظر قواعد به توجه بدون و مستقيمطور  به را آن، دانسته كشور

 به توجه با ايران حقوق در حداقل نيز نظر اين اما. داند مي قرارداد انعقاد محل قانون حكومت
 او، خارجي تابعيت از نظر قطع كه  صورتيدر «گويد مي كه مدني قانون 962 مادة شرطي لحن
 دفاع ابلق  ،»داد تشخيص اهليت داراي عمل آن انجام براي را او بتوان ،نيز ايران قانون مطابق
 حكومت به توجه بدون و منجز صورت به انتظامات به ناظر قواعد رو، اين از. نيست مطلق
 962 مادة آنكه حال و شود مي اعمال معيني حقوقي رابطة يا و نهاد به نسبت خارجي قانون

 را آن اثر دامنة فقط و باشد نمي آنان اهليت بر اشخاص ملي قانون حكومت رد مقام در م.ق
 عمومي نظم به ناظر قواعد از را آن )Niboyet, Op.cit, p76( ديگر يبعض لذا. كند مي محدود

                                                            
  . ك.ر سويس و ايتاليا آلمان، حقوق در كارراه مالحظة براي. 1

H. Batiffol et P. Lagarde,., p.131; Y. Guinad, 1970, Neuchâtel, n 73. 
 .168- 166 ص ،1368 ،دانشگاهي نشر قوانين، تعارض الماسي، .ك.ر مدني قانون 962 مادة تفسير و ايران حقوق براي و

 قانون حكومت از قراردادي تعهدات به حاكم قانون به ناظر رم كنوانسيون چنينهم و تجارتي اسناد به ناظر ژنو كنوانسيون .2
 گويند مي سخن اهليت فقدان به معقول جهل نهاد از ،اند دانسته تر آسان را اهليت شرايط مراتب به كه حقوقي عمل وقوع محل

 .دانند مي اعتبار بي را اهليت عدم عذر نتيجهدر و

3. Loi de police. 
 قانون تابع اينبنابر و دنگير مي قرار اشخاص ارتباط دستة در اشخاص اهليت قواعد از نوع اين اساس بر) ارتباط هاي دسته (.4

 .دنباش مي اشخاص ملي
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          و )37 ص ،1385، الماسي( ددار يياستثنا جنبة عمومي نظم قواعد اعمال آنكه حال دانند، مي
  .1كرد دهاستفا اهليت خصوص در اوليه قاعدة عنوان به آن از تواننمي

 به نسبت را اهليت نبود و استفاده ظهور قاعدة اين از يبسيار موارد در المللي بين داوران
 ظهور قاعدة از قرارداد انعقاد مرحلة در آنان نتيجهدر. دانند مي استناد قابلغير ثالث اشخاص

ي تلق صحيح را قرارداد كرده، استفاده فراملي بازرگاني قانون سازندة عناصر از يكي عنوان به
نظرية اهليت معامالتي نظام بازرگاني فراملي از طريق حوزة نهايت در باري اگر در. 2ندكنمي

ناظر به موضوع حوزة بندد، در  الملل خصوصي راه انكار اهليت را مي ظهور در حقوق بين
  .) به بعد152 ص،1390،ايرانپور( كند وين ميمعامله نيز اين نظام قواعدي را تد

 
  معامله موضوع .2 . 3
 »يد«قاعدة اعتبار دايرة   و»سوق« احترام بهمقولة  همواره دو واقع اگر در نظام حقوق داخليدر
در ، ) به بعد95ص، 1392 ،ايرانپور( دان و فقيه را فراهم آورد مشغولي حقوق دغه و دلتواند دغ مي

 و »معامله موضوع در اشتباه«المللي دعاوي اصلي طرفين دعوي متوجه  تجارت بينحوزة 
 تجارت حقوق در معامله موضوع قسمت اين  درپس.  است»معامله مورد ارزش در اشتباه«

  : كنيم مي مطالعه »معامله مورد ارزش در اشتباه« و »معامله موضوع در اشتباه« نظر از را الملل بين
  
  معامله موضوع در اشتباه. 1. 2. 3
 و باشد مي عيب از عاري رضاي اشتند به منوط قرارداد انعقاد آنكه با فراملي بازرگاني نظام در

 ,Goldman (دانند مي باطل را رضا بدون عقد حقوقي هاي نظام متيقّن قدر اساس بر نيز داوران

Fouchard, Gaillard, 1982,  p.834, n 1465., ICC, n 3327(1981), J.D.I.,  p.971, obs. Derains.( ، 
 را ديگر حلي راه معامله مورد ارزش در اشتباه و املهمع موضوع در اشتباه خصوص در اما
 تخصص و صالحيت بر را اصل كه است ماهوي قاعدة بر مبتني كه حلي راه ؛گزينند ميبر

  .دانند مي قرارداد طرفين
 با و گذارند مي فرد آگاهي بر را غلبه تجار، تخصص و فعاليت به باتوجه ،نظام اين در
 .شود مي پذيرفته سختي به اشتباه ادعاي لذا ،يستن جمع قابل اشتباه اب آگاهي اينكه به توجه

                                                            
 برده هبهر بيگانكان با معامالت در اتباعي مل منافع حفظ ةقاعدي حت و جهت يب شدن دارا به ناظر ةقاعد اساس بر نيزي بعض . 1
 .نمايند اقدام ظهور قاعدة توجيه به نسبت تا

 كاربرد داراي نيز »اختيار« خصوص در اهليت بر حاكم فراملي بازرگاني قواعد آيا كه آيد مي وجود به ترديد اين حال. 2
دانشكدة مجلة هاي سهامي،  ، قانون حاكم بر اختيارات مديران شركتپور ايران.ك.خير؟ براي پاسخ به اين پرسش ر يا دباشن مي

  ). به بعد20ص ،1379حقوق و علوم سياسي، 
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 تجارتي شركت دو« كه دكنمي اصرار نكته اين بر تعهد موضوع در اشتباه ادعاي رد براي داور
 ،)باشند و داراي تخصص در آن حوزه مي (اند كرده مي فعاليت معيني تجارتي روابط در اصوالً

 ,E.Loquin, 1974 ( »شود نمي فته پذير خصوص اين در تعهد موضوع در اشتباه عذر ايننابرب

p.169. Sentence CCI 1990, Journal  de droit international, p 897 ( اين هواداران از بعضي حتي 
 ادعاي كه است اين مثبِت تجار صالحيت قاعدة كه اند گفته و رفته پيش نجاآه ب تا اصل
 E.Loquin, p( بود نخواهد مسموع عقد ابطال در خصوص قرارداد طرفين از اشتباهي گونه هيچ

 تجار بين روابط در اشتباه وقوع عدم بر مبني قانوني فرض ،نظر اين مطابق واقعدر .).169
  .ندارد وجود  نيزآن خالف اثبات امكان كه آيد مي وجود هب

 متخصصان براي حتي زيرا ،اند از آن انتقاد كرده بزرگ دانان حقوق از بعضي حال، نيا با
 اين بر و نمايند اشتباه تعهد موضوع در كه دارد وجود ييعقال احتمال اين خاص تجاري رشتة
وجود  با .).Goldman, Fouchard, Gaillard, 1465, p 834, n (شود  شمرده باطل آنها قرارداد اساس
 استفادهاست،  ناآگاهكه  اي معامله طرف منافع حفظي راستا در كه نظريه اين لحاظ با و اين
 ،موضوع در اشتباه عذر به ةمعامل ابطالي برا تمسك قابلي مبنا تنها رسد يم نظر به د،شو يم

  . دشويم مطالعهدر اينجا  كه است »يمعامالت روابط در اطالعات برتري ةنظري« از استفاده همانا
  

   معامله مورد ارزش در اشتباه. 2. 2 . 3
 ،گيرد قرار معامله بطالني حت يا و فسخي تقاضاي مبنا تواند يم كه ايرادهايي از ديگري يك

 اين در. باشد يم معامله در غبن همانا يا و تعهد موضوعي اقتصاد ارزش در اشتباه به استناد
 با بتوان تا بررسي شودي سنت حقوق در غبن ماهيتي اجمال صورت به كه است شايسته راستا
 بر ايران حقوق و فقه در. نمود نيتبي بهتر راي فراملي بازرگان قواعد جايگاهي مبان اين بر تكيه

 لئقا نهاد اين خصوص در متفاوت تفسير دو »گرا عيني« و »گرا شخصي« ديدگاه دو ساسا
 شود مي تلقي رضا عيب غبن كه نداعتقاد اين بر» گرا شخصي «ديدگاه اساس بر برخي. اند شده

 وجود تعادل يكديگر با عوضين رابطة در كه است داده رضا اي معامله به فرد كه استدالل اين اب
 قيد اين )تعادل خوردن همبر (غبن .شود مي شمرده تراضي قيد ،تعادل اين واقعدر ؛باشد داشته

 رضا لذا ،داشت خواهد همراه به را مقيد رفتن بيناز قيد رفتن بيناز چون و زند مي برهم را
، 3ج ،چاپ سنگي ،االول  الشهيد؛57ص ، چاپ سنگي،نائيني ؛1ج چاپ سنگي، ،حلي عالمة( رفت خواهد بين از
 ،1ج، 1342 ،شايگان. ك.ر دانان حقوق ميان در نظر اين ديدن  براي؛70ص ،2ج ،چاپ سنگي ، طباطبايي؛275ص
 .)267ص، 2ج، 1356، مقامي مئقااميري  نيز و185و166و164ص

 نظرگاهي با آنكه جاي به و دارند غبن به سبتن گرا عيني و اجتماعي ديدگاهي نيز برخي
 ارزش نسبي تساوي نوعي و ييبنا شرط كه باورند اين بر ،بدانند رضا عيب را غبن شخصي
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 الضرر قاعدة عموم به تمسك با نيز و اساس اين بر لذا و باشد مي قرارداد انعقاد مبناي عوضين
 خيار بر مغبون تسلط عدم و عقد لزوم كه استدالل اين با د،آين ميبر فسخ حق ييشناسا مقام در

چاپ  شيخ طوسي، ؛235ص چاپ سنگي، ،انصاري( شود مي نفي دليل همين به و است مغبون ضرر غبن
 ،23ج بي،چاپ سر ،؛ نجفي285ص ،1جق، 1410 ،لمعه شرح ؛179ص ،1ج ،شهيد ثاني ،چاپ سنگي ؛19ص ،2ج سربي،
، 1362 كاتوزيان، ؛389ص 14ج ،چاپ سنگي نراقي، ؛42ص ،19ج ،حرانيق ؛189ص ،چاپ سنگي ،آخوند خراساني ؛42ص
  .)زيرنويس ،63ص ،5ج ،1387،نويسنده همان. ك.ر آن نقد در ؛38ص

 نظرية رب مستند و ماهوي اي ه قاعد زمينه اين نهايت دردر فراملي بازرگاني نظام در
 اين بر كه ستقراردادها انعقاد در تجار صالحيت فرض بر مبتني كه دارد وجود »گرا عيني«

 در ماهوي قاعدة اين از نظام اين در كه است توضيح به الزم .ندپذير نمي را غبن ادعاي اساس
 داراي فراملي بازرگاني روابط در تجار آن اساس بر كه ندكن مي استفاده قرارداد انعقاد مرحلة

 تجارِ از معامله در غبن ادعاي نيز و تعهد موضوع در اشتباه عذر لذا ،بوده عمومي صالحيت
 قاعدة از  در نظام بازرگاني فراملي،حال هر به. باشد نمي پذيرفته ،تخصص و صالحيت داراي
 غبنادعاي  پذيرش از بلكه ،برند مي بهره اشتباه ادعاي رد براي فقط نه تاجران صالحيت بنيادين
 .ندكنمي خودداري نيز قرارداد طرف

 تجارت در كه اند بوده باور اين بر داوران داوري، يآرا از يكي در  وخصوص همين در 
 مدعي تواند نمي خريدار اساس اين بر و باشد مي رمتغي بسيار معامالتي قيمت غله، المللي بين
 در تجار صالحيت فرض ،داوران ديدگاه در واقع به. است شده مغبون معامله در كه دشو

 نشود پذيرفته راحتي به غبن ادعاي اصوال كه دشو مي سبب اي حرفه معامالت
)E.Loquin, p 

 219ص ،5ج ،1387 كاتوزيان،(  داردي ندارا طرف نيز فقه بري مبتن يِسنت حقوق در تفكر طرز اين .)170

  .)169ص ،5ج چاپ سنگي،  و شيخ انصاري،92ص چاپ سنگي، ،سبزواري. ك.ر فقه در ؛74ص نيز و
 اين مبين گرا عيني نظام بر تكيه با ويژه به وي فراملي بازرگان قواعد ةمطالع خالصه آنكه

 نداشتن عذر و باشد  ميمعامالت صحت بر اصل ،يحقوق نظام اين در كه است غالب گرايش
 مسموع ،ددار اختيار و تياهل بر داللت حال وضع و فعل ظهور كهيي جا در رااختي و اهليت
 راي اقتصاد ارزش در اشتباه و موضوع در اشتباه عذرتوانند  نميداوران  چنينهم. بود نخواهد

 ،با اين همه. باشد يمي تجار معامالت انجام در تجار صالحيت بر اصل اينكه چه ؛ندپذيرب
 منافع حفظبه  همواره نيز الملل بين تجارت حقوق در كه است آن مؤيد داوران يآرا در تدقيق

 موانع عنوان با ارمچه بخش در موضوع اين تحليل. دوش يم توجه معامله طرف اشخاص
   .پذيرد يم صورت صحت اصلي اجرا
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  قرارداد انعقاد مرحلة در صحت اصلي ااجر موانع. 3. 3
 كه گاهآن و يستن مانع بدون هميشه صحت اصلي اجرا كه است آن بيانگر داوران يآراي بررس
 خودداري صحت اصل ةگرايان مطلق اعمال از داوران ،نمايد يم اقتضا معامله طرف منافع حفظ

   .كنند يم
 كه باشد فرض پيش اين بري مبتن آني اجرا اصوالً كه ستاجرا قابلي زمان صحت اصل

 همبر با ترتيب ينه اب .باشند داشته قراري برابر تيموقع دري فن وي اقتصاد لحاظ از نيطرف
 حقوقي نيز و اخالقي اصول با معامله ديگر بطالن به قول معامله، نيرفطي برابر خوردن
 وي اقتصاد تيموقع از نيطرف ازي ك يكه شود يم مطرحي زمان عمدتاً موارد نيا. نيست سازگار

ي تساو فرض كهي موقعيت. باشد برخوردار گريد طرف به نسبت ممتاز و انحصاريي اطالعات اي
  .آورد يم فراهم را قرارداد اجراي و انعقاد دري عدالت يب موجب لذا و زند يم همرب را طرفين
 انعقاد حين در قرارداد طرفين اگر .معامالتي تعادل خوردن هم به و اقتصادي برتري - 
شمرده  عيب از عاري تواند نمي اراده صورت اين در ،نداشته باشند مساوي مالي توان عقد
1شود

) Ph.Khan, 1989,Les principes généraux du droit devant les arbitresdu commerce 

international, JDI, p.305 spéc.,p. 317. M. de Boisséson, op.cit., p.636.(. طرف اگر اينبنابر 
 كامل ارادة نبود واقعدر نمايد، اتاثب را قرارداد انعقاد حين در اقتصادي برتري اين بتواند مقابل

 نيز در يك تحليل اقتصادي .كند مي مطالبه را عقد بطالن هرا اين از و اثبات را عقد انعقاد بر
ز انحصار تلقي گردد و انحصار  ااي  هتواند چهر اقتصادي ميبرتري توان بر اين باور بود كه  مي

  .) به بعد405، ص1391 ،ايرانپور( شود ميشمرده ) وابط حقوقير(خود از موارد شكست بازار 

 تيموقع عقد نيطرف كه شرايطي در .صحت اصلي اجرا عدم و اطالعاتي برتري - 
 طرف به طيشرا ليتحم صدد در خود تيموقع به توجه با طرف ك يو ندارندي برابري اطالعات

 اطالعات از برخوردار طرف به و كرد ديترد منعقده عقد صحت به نسبت ديبا ،است گريد
در يك تحليل اقتصادي يكي از داليل شكست . رديبگ قرار صحت اصل پناه در كه نداد اجازه

داراي اطالعات  اگر يكي از طرفين عقد. برآورد شده است عدم تقارن اطالعات ،بازار رقابت
صورت  خورد، در اين مي عقد برهم ة وجود آن اطالعات تعادل اوليةواسط  كه بهبرتري بود

ي يي پاريتويكاراداراي  و از اين رو خواهد بودقرارداد منعقده به نفع يكي و به ضرر ديگري 
ي الزم است كه يپس براي ايجاد تعادل پاريتو .) به بعد405، ص1391 ،ايرانپور(د شو مينمحسوب 

  .  اين عقد را قابل فسخ بدانيم،حكم به عدم صحت عقد داده
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  نتيجه. 4
تاريخي فقهي خود توانست در يك سير تحولي به ة سابقاصل صحت در نظام حقوق ايران با 

ي براي تصحيح روابط حقوقي و يعنوان يك اصل كارا در نظام حقوقي پذيرفته شود و مبنا
ي در يگرا  ظهور عرفي عقد و صورتاستفاده از نهاد. كار رود هي انعقاد عقد بها هزينهكاهش 
كاري را فراهم آورد مارت اهليت، سوق و يد توانست راهانعقاد عقد و نيز تمسك به امرحلة 

در نظام .  آن را صحيح بدانند،اجتماعي فرصت ظهور داشتپديدة عنوان يك  كه اگر عقد به
المللي اقبال خاصي را  هاي تجاري بين عنوان نظام حاكم در داوري بازرگاني فراملي نيز كه به

اين اصل بر . گرايانه پذيرفته شده است  با نگاهي واقعنزد داوران داشته است، اصل صحت
 جز در موارد خاصي كه اصل نهايتگيرد و در صالحيت اشخاص تاجر شكل ميامارة اساس 

كار اصلي در قراردادهاي تجاري عنوان راه  به،دوشصالحيت تجار دستخوش ترديد مي
  .گردد ه سبب تسريع تعامالت تجاري ميكاري كراه؛ رود كار مي هالمللي ب بين
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