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Abstract 
Rejection of contract is a widely used concept in law and jurisprudence which hasn’t 

been researched comprehensively till now. This research seeks to answer whether 

the rejection as a mere independent sanction contract entails proprietary rules and 

effects, or it is subject to the rules and effects of other institutions like termination. 

Therefore, it is necessary to review exactly the institution and presenting a criterion 

to distinguish it from other similar concepts in the cases of legislator ambiguity to 

avoid different and probably strange interpretations in the Iranian system of law. 

According to the findings of this study the rejection of contract both as to the rules 

and effects is an independent concept of termination. The main consequence of the 

independence and the difference of these two institutions is obvious in their 

retrospective effect. It is worth noting that unlike the termination which has no 

retrogressive effect, the rejection of the contract affects all previous cases, with the 

exception that the retrogressive effect is eliminated in the case of ineffectiveness of 

mara'i due to its contradiction to the rights of third party. To determine a criterion 

for distinguishing rejection of contract from the other similar institutions, whenever, 

due to incompetence or any conflict with the third party’s interests, the process of 

the contract’s effects depends on the satisfaction of one of the two parties (members 

of that contract) or a third party, it should be interpreted as the right to reject the 

contract. 
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 چكیده

است. تردید در  ردّ عقدکه تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته،  و حقوقیکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه 

مشامول   آنکاه یک ضمانت اجرای صرف  قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اخت اصی باوده یاا    عنوان بهردّ  نکهیا

ۀ معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشاابه در  ارائ، بررسی دقی  این نهاد و استفسخ  همچوننهادهایی  و آثاراحکام 

باا نظاام حقاوقی ایاران را ضاروری       ناماأنوس  بعضااق ی متفاوت و ها برداشتموارد ابهام کالم مقنن جهت جلوگیری از 

هام در احکاام و    ردّ عقدن پژوهش، ی ایها افتهی به آن هستیم. بر اساس یابیدست. امری که در این نوشتار در پی دکن یم

ۀ اصلی این اساتقالل در تفااوت ایان دو نهااد در اثار قهقرایای آشاکار        جینتهم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. 

باا ایان    دکن یم ریتأثۀ موارد آن در گذشته هم؛ با این توضیح که برخالف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در دشو یم

دم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییاز  استثنا که در ع

ۀ نقص اهلیت یا تعارض با مناف  ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکای از  واسط بهاز نهادهای مشابه، هرجا که  ردّ عقد

 .تفسیر کرد ردّ عقدشده را ح   رفتهشود، باید ح  در نظر گ متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می

   واژگان کلیدی

 .، ضمانت اجرا، فسخردّ عقدیی، اثر قهقرا
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 مقدمه

بارای عقاود، ضامانت اجراهاای      شاده  ینا یب شیپا در فقه و قانون برای تخلاف از شارایط   

را باه ساه    آنها توان یمی در نظر گرفته شده است. با دقت در این ضمانت اجراها، گون گونه

 دستۀ بطالن، عدم نفوذ و خیاری شدن تقسیم کرد.

برای کسی که به دالیل مختلف، از جمله معاملۀ فضولی، اکراه،  قانونگذاردر عدم نفوذ 

ی کرده است. از نیب شیپ، دو اختیار اجازه و ردّ را داند یماشتباه و .... حمایت از وی را الزم 

که با وجود بحث فراوان در زمینۀ  دشو یممشخص  حقوقدانانی فقیهان و ها نوشتهدقت در 

صورت  ردّ عقدموضوعات بطالن، عدم نفوذ و خیاری شدن، تحقی  جامعی پیرامون مفهوم 

اند یا آن را فرع بر  گفتهنگرفته است و در این موضوع همۀ نویسندگان به اجمال سخن 

. برخی نیز که متعرض مفهوم اند ندادهه اند و تحلیل جامعی پیرامون آن ارائ اجازه قرار داده

اند و به ردّ در سایر موارد وقعی  در معاملۀ فضولی بررسی کرده آن را صرفاق، اند هردّ شد

یک ضمانت اجرایِ صرف   عنوان بهآیا ردّ،  نکهیا(. 47: 1393)صحت، لطفی،  اند هنگذاشت

های  از قواعد و قانون هنکیاقراردادیِ مستقل، واجد احکام و آثار اخت اصی است؟ یا 

؟ پرسشی است که برای پاسخ به آن باید کند یمفسخ تبعیت  همچونحاکم بر نهادهایی 

یک  عنوان بهبا علم به استقالل ردّ  عالوه بهکامل تحلیل کرد.  طور بهمفهوم و آثار ردّ را 

ی معیاری برای تمییز آن از سایر وجو جستباید به  1ضمانت اجرای صرف قراردادی

 ضمانت اجراهای مشابه پرداخت.

 -ی و مبتنی بر روش توصیفی ا کتابخانهاین نوشتار با گردآوری اطالعات به روش 

و بازشناخت آن از مفاهیم  ردّ عقدتحلیلی در پی آن است که با بررسی مفهوم و م ادی  

ل مشابه و تشخیص احکام و آثار آن در اعمال حقوقی، ضمن تعیین استقالل یا عدم استقال

یۀ جامعی ارائه دهد تا در موارد مشابه نیز امکان استناد و مراجعه نظرآن در احکام و آثار، 
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ناپذیر بودن آثار ا عمال این ضمانت اجرا در موارد ابهام کالم  ینیب شیپ را فراهم کند و از 

 مقنن جلوگیری شود.

 ردّ عقدمبحث یكم( مفهوم و مصادیق 

درک هر نهاد حقوقی، درک صحیح مفهوم و تمییز آن از یکی از ابزارهای اصلی شناخت و 

 مفاهیم مشابه است که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد.

 ردّ عقدبند یكم( مفهوم 

معنای باز دادن، بازگردانیدن، وازدن، نپذیرفتن، بازگردانی، بطاالن، ماردود، از    ردّ در لغت به

(. در کاالم فقیهاان ردّ باه معناای     114: 1391)معین،  استنظر افتاده، اثر پای و نشانۀ قدم 

 ریتاأث مردود اعالم کردن عمل حقوقی و امضا نکردن عقد غیرنافذ و هر عملی کاه ماان  از   

عبارت دیگار ردّ موجاب از    (. به478: 3، ج 1415اجازه شود نیز معنا شده است )ان اری، 

. به همین جهت اسات کاه   شود یمبین رفتن عمل حقوقی متزلزل و از بین رفتن ح  اجازه 

اسات   ماؤثر اجازه در صاورتی  »قانون مدنی چنین مقرر کرده است:  252در مادۀ  قانونگذار

ی واژه ردّ از جاا  بهم ر در این موارد  در حقوق«. که مسبوق به ردّ نباشد، و اال اثری ندارد

 (.189: 4، ج 1391)سنهوری،  شود یماصطالح فسخ استفاده 

 یت ردّ عقدالف( تبیین ماه

در فقه بحث مستقلی در خ و  ماهیت ردّ صورت نگرفته است. اماا برخای از فقهاا در    

فان الردّ عناوان  . »اند کردهاشاره  ردّ عقدخالل مباحث دیگر و به مناسبت، به ماهیت انشایی 

 (.256: 1،ج 1373)نایینی، « انشائی

یر بایاد باه اثار آن توجاه     بتوان در خ و  ماهیت ردّ اظهار نظر کرد، نااگز  آنکهبرای 

؛ 47: 1385کلای از باین خواهاد رفات )شاهیدی،       طاور  بهداشت. پس از ردّ، عقد غیرنافذ 

که در عالم اعتبار، ایجاد ماهیت و رواباط حقاوقی،    طور همان( و 284: 14، ج 1415نراقی، 

(. 178: 1385پیاک،   )ره شاود  یمنیازمند ارادۀ انشایی است، انحالل نیز با ارادۀ انشایی واق  

اثار آن   نکهیاۀ واسط بهدر نتیجه باید ردّ را به دلیل چنین ویژگی از اَعمال حقوقی دانست و 

 ۀ طرف دیگر نیازی ندارد، به ایقاع بودن آن حکم کرد؛ارادبه 
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 از مفاهیم مشابه ردّ عقدب( تمییز مفهوم 

ایان عادم    آنکاه . اعم از دشو یمویژگی اصلی ردّ عقد، آن است که در عقد غیرنافذ مطرح 

باشاد )عادم نفاوذ     -یعنی رضاایت مالاک   -نفوذ ناشی از فقدان یکی از شرایط اعتبار عقد

موقوف( یا به دلیل تعل  ح  شخص یا اشخا  دیگر به مورد معامله )عدم نفاوذ مراعای(   

 از سایر مفاهیم مشابه خواهد بود. ردّ عقد(. این امر وجه تمایز مفهوم 161: 1391)کریمی، 

 زیجا عقود در فسخ و عقد ردّ

بخواهاد آن را فساخ کناد     کاه  یهر وقتا عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند 

در خ و   آنچهقانون مدنی( شاید در بادی امر با مقایسۀ تعریف عقد جایز با  186)مادۀ 

 ح  ردّ گفته شد، شبهه یکی بودن این دو امر به ذهن متبادر شود، زیرا هر دو سبب از باین 

و فساخ سابب از باین     برد یم. ردّ، عقد غیرنافذ را از بین شوند یمرفتن یک رابطۀ حقوقی 

رفتن رابطۀ قراردادی خواهد شد. اما به دو دلیل باید این تردیاد را از ذهان زدود: نخسات    

موضوع فسخ، عقد صحیحی است که با کلیۀ شرایط صحت عقاد منعقاد شاده )سانهوری،     

ردّ، عقدی خواهد بود که در بیشتر موارد یکی از ارکان آن  ( ولی موضوع195: 6، ج 1391

همه چیز اعم از عاین و نمائاات مت ال و     اصوالق ردّ عقد؛ دوم از حیث آثار، با استمفقود 

ی اول خود برگردد، گویی کاه از ابتادا   جا بهمنف ل و مناف  مستوفات و غیرمستوفات باید 

(. اما عقد جایز از انعقاد تا زمان 160: 3 ، ج1413هیچ عقدی صورت نگرفته است )عاملی، 

برای عین مالش به طارف دیگار مراجعاه     تواند یمفسخ اثر دارد و پس از فسخ، فاسخ تنها 

؛ عااملی،  201: 35، ج 1404ۀ نمائات منف ال و منااف  را نادارد )نجفای،     مطالبکند و ح  

ذ مراعای ایان امار باا     (. البتاه در عادم نفاو   202: 4؛ لنگرودی، الفارق، ج 453: 3، ج 1413

 استثنایی همراه خواهد بود که در مبحث آثار ردّ به آن پرداخته خواهد شد.

 هبه در رجوع حق و عقد ردّ

قاانون   803با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کناد )ماادۀ    تواند یمدر هبه بعد از قبض، واهب 

ی اساسای  هاا  تفااوت مدنی( با همۀ شباهت ح  مزبور با ح  ردّ، اما این دو مفهوم با یکادیگر  
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؛ 303: 3، ج 1387دارند. این وجوه افتراق چه بر مبنای نظر قائالن به جواز هبه )شیخ طوسای،  

ی نظاار قااائالن بااه لاازوم هبااه در مااوارد اسااتثنا  ( و چااه باار مبنااا36و  35: 1380کاتوزیااان، 

( بین دو مفهاوم فاوق جااری و سااری     168و  167: 1387پیک،  ره؛ 12: 1422، الغطاء کاشف)

ح  رجوع در هبه هر زمان که اعماال شاود،    نکهیااست. تفاوت نخست عبارت خواهد بود از 

ی را اضاافه بار عاین    از متهاب چیاز   تواناد  ینما نسبت به ماقبل اثری نخواهد داشت و واهب 

که پیش از این از نظر گذشت، پس از انشای ردّ، عقاد   طور همان آنکهموهوبه مطالبه کند. حال 

جاا نخواهاد گذاشات؛ تفااوت دوم در      از لحظۀ انعقاد از بین رفته است و هیچ اثری از خود به

 طاور  باه که  ی قابلیت ا عمال داردا هبهوضعیت عقد موضوع ا عمال این دو ح  است. رجوع در 

کند که یاا یکای از شارایط     یمدر مواردی امکان ا عمال پیدا  ردّ عقدصحیح واق  شده باشد، اما 

 .داند یمآن را قابل ردّ  قانونگذاریا به دلیل حمایت از حقوق ثالث،  استکمال عقد مفقود 

 ردّ عقدبند دوم: مصادیق 

 ردّ عقد، شود یمی که به ذهن متبادر ، اولین م داقدیآ یمسخن به میان  ردّ عقدکه از  زمانی

(. اما م ادی  دیگری نیز در 47: 1393از سوی مالک در عقد فضولی است )صحت، لطفی، 

 که در اینجا بررسی خواهند شد. شود یمها یافت  قانون مدنی و سایر قانون

 در قانون مدنی ردّ عقدالف( مصادیق 

 یردّ عقد توسط مالک در عقد فضول

اسالمی مفهومی متفاوت با مفهوم غربی آن دارد. در حقوق اروپایی فضاولی   فضولی در فقه

 دهاد  یمجای دیگری انجام  عبارتست از اقدام کسی که به دلیل ضرورتی فوری، کاری را به

که در این حالت، حا  مراجعاه باه وی در خ او  اجارت عمال خاویش را هام دارد         

نظور کسی است کاه بادون سامتی، باه     (. اما در فقه اسالمی م183: 4، ج 1391)سنهوری، 

ماذاهب اساالمی، شاافعیه عقاد      انیا در مکناد.   دخل و ت رف در دارایی دیگری اقدام می

ۀ باارقی آن را در ت ارفات   عارو با استناد به روایات   ها یحنفدانند، اما  فضولی را باطل می

 (.184: 4، ج 1391)سنهوری،  اند انگاشتهمفید صحیح 
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به تعریف و بیان احکام معامالت فضاولی پرداختاه    263الی  247قانون مدنی در مواد  

است. دو مفهوم اجازه و ردّ، مفاهیم کلیدی این نهاد حقوقی هستند. با وجود اختالف فقهاا  

اجازه در عقد فضولی، که برخی آن را بر مبنای نظریۀ  ریتأثو به تب  آن حقوقدانان در نحوۀ 

( و 159: 8، ج 1403؛ اردبیلای،  22: 2، ج 1416، ؛ اصافهانی 1: 2تاا، ج   نقل )روحاانی، بای  

؛ ناایینی،  229: 3، ج 1410؛ شهید ثانی، 75: 4، ج 1414بعضی بر پایۀ نظریۀ کشف )کرکی، 

( توجیه 129: 2، ج 1397( و برخی بر اساس نظریۀ نمایندگی )کاتوزیان، 203: 1، ج 1373

ترتیب کاه هماۀ    ود دارد. به اینردّ، اتفاق نظر وج ریتأث، در خ و  نحوۀ ندکن یمو تحلیل 

 نظار  هام فقها و حقوقدانان در از بین رفتن عقد فضولی پس از ردّ مالاک از روز انعقااد آن   

که مبی   در صورتی: »دکن یمچنین مقرر  261این امر در مادۀ  دییتأهستند. قانون مدنی نیز با 

مشتری نسابت باه   رد، مالک معامله را اجازه نک هرگاه ،فضولی به ت رف مشتری داده شود

اساتیفا نکارده   است، اگرچه منااف  را   اصل مال و مناف  مدتی که در ت رف او بوده ضامن

از «. مشتری حادث شده باشد باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت ت رف

ضامان مشاتری نسابت باه منااف        ژهیا و باه قانون مدنی 261عبارات مورد استعمال در مادۀ 

 شود. می  از روز انعقاد استنباط ردّ عقد ریتأثدر مدت ت رف، غیرمستوفات 

اعتبار قرارداد انعقادی توسط غیرماذون را، باه تنفیاذ    177قانون مدنی آلمان نیز در مادۀ 

 دانسته است؛ مؤثرتنفیذ را از لحظۀ وقوع معامله  184اصیل منوط کرده و در مادۀ 

 ردّ مرتهن در معامله نسبت به عین مرهونه

معامله نسبت به مال مرهونه چه حکمی دارد، همواره معرکۀ آرای فقیهان امامیه باوده   نکهیا

: 2، ج 1410اناد )خاویی،    ۀ راهن نسبت به عین مرهونه را صحیح دانستهمعاملاست. برخی 

، ج 1407اند )طوسی،  (؛ برخی به بطالن آن حکم داده290: 3، ج 1400؛ طباطبایی قمی، 25

)ان ااری،   اناد  دانساته ( و گروهی نیز این ت ارفات را غیرنافاذ   622: 1413؛ مفید، 227: 3

نظار اخیار در    رشیبا پاذ (. قانون مدنی نیز 27: 17، ج 1413؛ سبزواری، 154: 4، ج 1415

تواند در رهان ت ارفی کناد کاه مناافی حا         راهن نمی»چنین مقرر کرده است:  793مادۀ 

ی وحدت رویّاۀ  رأدیوان عالی کشور نیز در هیأت عمومی «. د، مگر به اذن راهنمرتهن باش
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مطاب  مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عاین  » کرد: دییتأاین نظر را  620شمارۀ 

و حا    ینیع  برای مرتهن نسبت به مال مرهونه ح  لکن ،شود یمرهونه از مالکیت راهن نم

 و کناد  فایود را اسات طلاب خا   ،محل فروش مال مرهونه از دتوان نماید که می می جادیتقدم ا

باشاد نافاذ نخواهاد     منافی ح  مرتهن که یصورت در، مرهونه مالبه  نسبت مالکمعامالت 

مراتاب ماذکور    هبِ منافی ح  مرتهن باشد یا بالقوه بنا راهن بالفعل ۀمعامل نکهیاز ا اعم بود،

اقادام راهان در    ،مرهونه را به ت رف راهن داده  مرتهن مال که بعد از تحق  رهن، ییدر جا

 ۀبادون اذن مارتهن از جملا    ،مرهونه به شخص ثالاث  ۀمغاز یلفروش و انتقال سرقف ۀنیزم

 (.605: تا یب)کماالن، « منافات داشته و نافذ نیست ح  مرتهن ت رفاتی است که با

که باا حا  مارتهن منافاات داشاته       معامله نسبت به مال مرهونه، در صورتی آنکهنتیجه 

ست و نفوذ آن به اجازۀ مرتهن منوط خواهد بود و باا ردّ وی، عقاد مناافی    باشد، غیرنافذ ا

 رهن از بین خواهد رفت؛

 له یٌموصقبل از قبول  بهٌ یموصۀ ورثه نسبت به ترکه و معاملردّ 

در خ و  وضعیت حقوقی معامالت ورثه نسبت به ترکاه، پایش از ادای دیاون متاوفی،     

قائل به نفوذ ت رفات هستند با این شارط کاه    کلی سه نظر مطرح شده است: برخی طور به

معامله نسابت باه ترکاه را فساخ کناد       تواند یمیۀ دیونِ مورِّث، طلبکار دأتدر صورت عدم 

اناد و   (. گروهی قائل به تف ایل شاده  91: 26، ج 1404؛ نجفی، 209: 2، ج 1388)اشرفی، 

)تبریازی،   اناد  دهم داکه میزان دیون بیش از ترکه باشد، به عادم نفاوذ حکا    فقط در صورتی

: 4، ج 1387)فخارالمحققین،   اند کرده(. بر این نظر برخی از فقها ادعای اجماع 332: 1421

 دانناد  ینما مطل  ت رفات ورثاه نسابت باه ترکاه را نافاذ       طور به(. جمعی از فقها نیز 342

 (.67: 10، ج 1380؛ آملی، 336 - 334: 15، ج 1419ی، عامل ینیحس)

کاه باه دلیال     از صحت یا عدم صحت هر یک از نظریات مزبور، در حاالتی  نظر  صرف

، برای طلبکاران ردیگ یمعدم پرداخت طلب طلبکاران، معاملۀ ورثه در حالت عدم نفوذ قرار 

 (؛62: 13، ج 1413ح  ردّ معامله وجود دارد )عاملی، 



808  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ردّ شفیع

صرفاق به بیان احکاام و آثاار    ذارقانونگدر قانون مدنی ایران تعریفی از شفعه نیامده است و 

های اساتحقاق الشاریک    »اناد:   شفعه پرداخته است. اما در فقه، شفعه را چنین تعریف کرده

انتزاع ح ه شریکه المنتقله عنه بالبی ، و لیست بیعا؛ شفعه حا  شاریک اسات نسابت باه      

 (.  242: 2، ج 1413شده و بی  نیست )عالمه حلی،  گرفتن ح ۀ فروخته

عمال حقاوقی    آنکاه . نخسات  دشو یمشده چند نکته مشخص  تعریف ارائه از دقت در

پذیرفته توسط شافی  را باه    عمل انجام توان ینم آنکهگرفته در شفعه عقد نیست؛ دوم  انجام

شفعه طرف ایجااب   منشأاز عناوین ایجاب و قبول مت ف کرد؛ زیرا شفی  در بی ِ  کی چیه

پس از اعمال ح  شفعه توسط  نیهمچنلقی کرد. نبوده است که بتوان انشای وی را قبول ت

تاا بتاوان عمال وی را     ردیا گ ینماز شریک یا مشتری انجام  کدام چیهشفی ، قبولی از سوی 

 ایجاب تلقی کرد. 

شاود )نجفای،    با این مقدمه باید قائل بود که عمل شفی  در زمرۀ ایقاعات محسوب مای 

بیا  و تملاک    ردّ عقاد ، شاامل  زماان ( ایقاعی که حااوی دو بخاش هم  240: 22، ج 1404

عبارت دیگر اخذ به شفعه خود یکی از اساباب تملاک و اساتثنایی بار      . بهاستموضوع آن 

حرمت اخذ قهری مال غیر خواهد بود. بررسی مفهوم شفعه توسط برخای فقهاا بالفاصاله    

(و اشاارۀ قاانون مادنی در قسامت ساوم از      199: 3، ج 1408ی، محق  حلپس از غ ب )

یکی از اسباب تملک در ردیف احیای اراضی ماوات و   عنوان بهوم به اخذ به شفعه کتاب د

 این مدعاست. دیمؤحیازت اشیای مباحه و عقود و تعهدات، 

از سنخ ردّ در عدم نفوذ موقوف و مراعی نخواهد باود؛   ناقیقموجود در شفعه، ی ردّ عقد البته 

 آنکاه ؛ عاالوه  ستینغیرنافذ  اصالقظر شفی  ۀ حاضر عقد بی  تا پیش از اظهار نمسئلچرا که در 

 ۀ اخذ به شفعه، تملک مال دیگری است، امری که در سایر موارد  ردّ وجود ندارد.جینت

شاید گفته شود که با توجه به نظر برخی فقیهان که قائل به مهلت دادن به شافی  بارای   

، ج 1403دس اردبیلای،  ؛ مق111: 2، ج 1388یۀ ثمن، در موارد استثنایی هستند )اشرفی، تأد

(، عقد بی  در مدت مزبور غیرنافذ است. اما نباید به این ابهاام توجاه کارد؛ زیارا در     20: 9
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در  عاالوه  باه مانحن فیه عقد بی  نافذ است و نفوذ آن، به اظهار نظر شفی  وابسته نیسات و  

شفعه جااری   صورت ا عمالِ ح  از سوی شفی  نیز، آثار عقد بی  در فاصلۀ انعقاد تا اخذ به

قانون مدنی که مشتری را ضامن خرابی و عیب و  818ی از مادۀ خوب بهخواهد بود. این امر 

که نمائات منف له را متعل  باه وی   819و مادۀ  داند ینمنقص و تلف قبل از اخذ به شفعه 

 شود.  ، استنباط میداند یم

 ها در سایر قانون ردّ عقدب( مصادیق 

 قانون تجارت یاصالح ۀحیده در الردّ عقد معامالت محدودش

الیحۀ قانونی اصالح قسامتی از قاانون تجاارت، راجا  باه       131و  129در مواد  قانونگذار

  تیاأ ههستند، در صورت عادم اجاازۀ    رهیمد  تیأهمعامالتی که برای انجام نیازمند اجازۀ 

 و عدم ت ویب مجم  عمومی عادی شرکت، به قابلیت ابطال حکم کرده است.  رهیمد

برخی از نویسندگان حقوقی در زمینۀ ماهیت عبارت قابل ابطال، سکوت و به تکرار عبارت 

: 2، ج 1387؛ اسکینی، 114: 2، ج 1388؛ عرفانی، 230: 1397)پاسبان،  اند کردهبسنده  قانونگذار

اناد )شاهیدی،    تفسایر کارده   عدم نفاوذ را به  131ۀ در ماد« قابل ابطال»(. اما بعضی عبارت  160

 ,Flour, Aubert et Savauxفرانساوی )  حقوقدانان( و برخی نیز به پیروی از 57: 28، ش 1381

2002; Carbonnier, 1988: 201     با تقسیم بطالن به بطالن مطل  و بطالن نسابی، عباارت ایان )

(. در این میان باید حا  را باه   407: 1390)قبولی و محسنی، پاییز دان دانستهماده را بطالن نسبی 

ی شاده و ایان   نا یب شیپا قائالن عدم نفوذ داد؛ زیرا اوالق این ح  صرفاق برای حمایت از شارکت  

یکی از طرفین قرارداد، طب  اختیار موجود در ماده، شاید ت امیم باه    عنوان بهشرکت است که 

ساله برای ابطال اقدام نکند، دیگار   اگر شرکت در مهلت سه نکهیاما تنفیذ یا ردّ قرارداد بگیرد. ک

 اقیا ثان؛ شاود  یما حقی برای ردّ معامله ندارد و این امر به قبول عملای از جاناب شارکت تعبیار     

کلی از بین خواهاد رفات    طور بهکه پیش از این مطرح شد، پس از ردّ، عقد غیرنافذ  گونه همان

ۀ حاضر نیز مقنن هماین اثار را بار    مسئل( و در 284: 14، ج 1415؛ نراقی، 47: 1385)شهیدی، 

با وجود نهاد بومی عدم نفوذ، سپردن سرنوشات   ثالثاقۀ مخالف شرکت بار کرده است؛ اراداعالم 

. در نتیجه رسد ینمر نظ با نظام حقوقی، چندان منطقی به نامأنوسقراردادها به مفهومی غریب و 
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را باید  131در مادۀ « قابل ابطال»برای جلوگیری از سردرگمی در اعمال قواعد حقوقی، عبارت 

عدم نفاوذ مزباور از    نکهیادانست. اما  ردّ عقدبه عدم نفوذ تفسیر کرد و ح  شرکت را نیز ح  

 -نه ثالث -رای شرکتخواهد بود، با عنایت به اینکه ح  ابطال معامله ب 1نوع موقوف یا مراعی

 پیش بینی شده است، باید آن را عدم نفوذ موقوف دانست.

 1303مصوب  ییایردّ عقد در قانون در

بینی کرده که با ح اول آن، طارف متضارر از قارارداد       قانون دریایی شرایطی را پیش 179مادۀ 

نسبت به بر هم زدن یا تغییر قرارداد اقدام کند. ماادۀ مزباور ترکیبای از     تواند یمکمک و نجات 

تعدیل قضایی قرارداد )نسبت به اجارت( و ابطاال عقاد در صاورت سوءاساتفاده از اضاطرارِ       

 شده است. فراهم

هرچند در عنوان ماده از فسخ و در متن آن، از ابطال و بطالن قرارداد نام برده شاده اسات،   

است؛  ردّ عقدشده در اصطالحات متعارض این ماده، همان  که منظور از ح  بیان باید قائل بود

کار بردن دو عبارت ابطال و بطالن در متن ماده، نیات مقانن    زیرا اوالق در مقام تفسیر لفظی با به

و این با فسخ دانستن ح  مزبور در  دشو یممبنی بر از بین رفتن قرارداد از زمان انعقاد مشخص 

ح  مزبور برای مواردی در نظر گرفتاه شاده اسات کاه ارادۀ طارف عقاد        اقیثانست؛ تعارض ا

به  199از اضطرار سالم نیست. در مورد اکراه، قانون مدنی در مادۀ  سوءاستفادهۀ اکراه یا واسط به

شده نیز حقوقدانان قائل باه   عدم نفوذ حکم کرده است و در مورد سوءاستفاده از اضطرار فراهم

(. 512: 1، ج 1397؛ کاتوزیاان،  206: 206، ذیال ماادۀ   1384قد هستند )کاتوزیاان،  عدم نفوذ ع

نیز  هیف مانحنبنابراین در  2داند. این امر را در حکم اکراه می 1143قانون مدنی فرانسه نیز در مادۀ 

که اراده معیوب است، باید با وحدت مالک از نظر مقنن در قانون مدنی قائل به عدم نفوذ شد و 

 تفسیر کرد. ردّ عقدشده را نیز به ح   ح  در نظر گرفته

                                                                                                                                        
 (1391کریمی، تالشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی ). برای مطالعۀ بیشتر: رک: 1

2. Article 1143: Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance 

dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait 

pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. 
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 ی مالیها تیمحکومقانون نحوۀ اجرای 

ۀ اعاد قدر فقه با وجود نظر فقهای متقدم بر صحت معامله به ق د فرار از دین، با استناد به 

ۀ سا یمقا وۀ الضارر  قاعاد با استناد باه   نیمتأخر، برخی (289: 25، ج 1404 ،ینجف)تسلیط 

یی طباطباا اناد )  ی با خرید انگور به ق د ساخت شراب، به بطالن حکم کارده ا معاملهچنین 

: تاا  یبی، فاضل لنکران؛ 319: 2، ج 1424ی، نیخم یموسو ؛247و  234، 224: 1415 ،یزدی

در (. امااا 27: 3، ج 1409؛ گلپایگااانی، 121: 1422نراقاای، ؛ 426: 1424ی، ا خامنااه؛ 308

و اساتعمال لفاظ    1361قاانون مادنی در ساال     218ایرانی با حذف مادۀ  قانونگذار، حقوق

ی در ضمانت اجرای معامالت نیآفر ابهامموجب  1370اصالحی در سال  28صوری در مادۀ 

آورد که معامله به ق د فرار از دین، تنهاا   وجود بها یزۀ فرار از دین شد و این تردید رانگبا 

صوری انجام گیرد و فاقد ق د باشد و در سایر موارد، باید  طور بهدر حالتی باطل است که 

ی ماالی  هاا  تیا محکومبه صحت آن حکم کرد. بر این ابهام با ت ویب قانون نحوۀ اجارای  

ی ضامانت  نا یب شیپا نون مزبور، باه  قا 21افزوده شد، چرا که قانونگذار در مادۀ  94م وب 

اجرای کیفری برای انتقال مال با انگیزۀ فرار از دین اقدام و ظن صحیح بودن این معاامالت  

دیاوان   774ی وحدت رویّۀ شامارۀ  رأرا در فرض صوری نبودن تقویت کرد. عالوه بر این 

 عالی کشور نیز در این برداشت مزید بر علت شد.

. در مقام استدالل در مقابل کسانی که معتقد به رسد ینمنظر  اما چنین برداشتی صحیح به

به روایاتی استناد کرد که مدیونی کاه   توان یمصحت معامالت به ق د فرار از دین هستند، 

 عاالوه  باه (. 328: 18، ج 1409)حار عااملی،    اناد  کردهق د ادای دین ندارد را سارق تلقی 

. در نتیجاه  دشاو  یمه نام اصل صحت مواجه فرض بطالن این معامالت نیز با سد محکمی ب

اماا باا    1در مقام جم  حقوق متعاملین و طلبکاران، باید قائل به عدم نفوذ این معامالت شد

ی شده است، بایاد  نیب شیپعدم نفوذ مذکور برای رعایت م لحت طلبکاران  نکهیاتوجه به 

                                                                                                                                        
وضعیتی در عرض  عنوان به(. وضعیت حقوقی مراعی 1396. برای مطالعۀ بیشتر رک: کریمی، شعبانی کندسری )1

 .698 – 697صحت، بطالن و عدم نفوذ: 



812  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

تا زمان عدم وصول طلاب بارای    صرفاقآن را از سنخ عدم نفوذ مراعی دانست و ح  رد را 

 در نظر گرفت. نیدا

ۀ زیانگاین نظر قائل به ضمانت اجرای دوگانه برای معامالت با  دییتأیّۀ قضایی نیز با رو

در هر معامله عالوه بر ضمانت اجرای حقوقی عادم   گرید  عبارت بهفرار از دین شده است. 

فری حبس و جریمه نیز جااری  نفوذ، در صورت وجود عناصر مجرمانه، ضمانت اجرای کی

دادگااه تجدیاد نظار اساتان گلساتان، در دادناماۀ شامارۀ         4اساس شعبۀ  نیبر هم. دشو یم

ۀ کیفاری اماری   جنبها خود، برائات مادیون را از    15/04/98مور   9809971710400439

باا وجاود تنظایم ساند      –گرفته توساط زوج و ثالاث   ۀ انجاممعاملتلقی و به ابطال  حده یعل

 به درخواست زوجه حکم کرده است. -ٌالیه ه نام منتقلرسمی ب

 ردّ عقدمبحث دوم( احكام 

 ساؤال و بازشناخت آن از سایر مفاهیم مشاابه، بایاد باه ایان      ردّ عقدپس از بررسی مفهوم 

آن را مساتقالق ماورد    تاوان  یما پاسخ داد که احکام اخت اصی این نهاد حقوقی چیست؟ آیا 

آن از نظر زمانی تا کجا پیش رفته و  ریتأثۀ گستر، ردّ عقدصورت نقل و انتقال قرار داد؟ در 

ی هساتند کاه در ایان    االتؤسا  نهاا یاخواهد کرد؟  متأثرهر یک از طرفین عقد را تا چه حد 

 مبحث، به آن پاسخ داده خواهد شد.

 ردّ عقدبند یكم( حق یا حكم بودن 

مستقل معامله کند یاا   صورت بهد آن را توان یمنف ِ ردّ،  که آیا ذی سؤالیی به این پاسخگوبرای 

 یا نه، ابتدا باید ح  یا حکم بودن آن را بررسی کرد. رسد یمبه ارث  ردّ عقدآیا  نکهیاخیر و 

 ردّ عقدالف( تبیین حق یا حکم بودن 

معناای خطااب خداوناد     معنای امر، دستور و فرمان و در فقه و اصول، باه  حکم در لغت به

؛ 39: 1، ج تاا  یبا عااملی،  ) ردیگ یمییر یا وض  به فعل مکلف تعل  است که به اقتضا یا تخ

 (.582: 1 ج ،تا یب عبدالرحمان،

یاۀ  نظراز جملاه  ؛ کلای، در فقاه نظریاات مختلفای     طور بهبرای تشخیص ح  از حکم 
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(، 19: 1، ج 1403(، اصل عدم حا  )بحرالعلاوم،   433: 1407ی، نجف ی النیگاصالت حکم )

 اند. ( مطرح شده55و  54: 1، ج 1421و عرف )یزدی، مراجعه به ن و  شرعیه 

شود که باه اقتضاا )وجاوب، اساتحباب،      حکم در مقابل ح ، به خطاب شارع گفته می

 ردیا گ یما ( یا تخییر )اباحه( یا وض  )حکم وضعی( به فعل مکلف تعلا   و حرمتکراهت 

 (.39: 1، ج تا یبعاملی، )

 که عبارتند از: 1استهای متعددی بیان شده  از حکم و ح  تعریف

 سلطنت کناد،  جادیا آنکه بدون است، سبحان خداوند یۀناح از  یتشر مجرد ،حکم الف(

 (؛42: 1، ج 1373کند )نایینی،  یم افعال از یفعل انجام بر مسلط را ح ، شخص یول

به یک شیء خارجی تعل  بگیرد و بادون وجاود شاخص مکلاف      تواند ینمب( حکم 

اما ح  بدون وجود صاحب آن، کاه انساان اسات هام موجودیات دارد      . کند ینممعنا پیدا 

 (؛121: 1، ج 1423)حائری، 

موساوعۀ  )شدنی است  پذیر نیست، اما ح  از سوی صاحب ح  اسقاط ج( حکم اسقاط

 (؛24: 3 ج ،1423، السالم همیعل تیطبقا لمذهب أهل الب یالفقه اإلسالم

یاا  « رخ اه »بر نظر دکتر سنهوری، حقوقدان بزرگ م ری، حکم را  دیتأکد( برخی با 

« المنزلاه الوساطی  »آزادی عاماه و حا  را م اداق     نأشا  درشاده   همان الزام قانونی وض 

 (؛25: 1414)اردبیلی،  اند دانسته

 ایا  یاعتباار شارع   دو، هر رایز ندارند، گریکدی با یتفاوت ،تیماه ثیح از حکم و ح  ه(

 ،حکام  کاه  نحاو  نیا ا به ذاتشان. در نه است، دو آن آثار در تنها آنها، تفاوت و هستند ییعقال

 (.43: 2، ج تا یباست )خویی،  ریذپ اسقاط ح  یول ،ستین شدنی اسقاط

برای تمییز حکم از ح  معیارهای گوناگونی توسط فقها ارائه شده است که عبارتناد از:  

 . توجاه 3توجه به طبیعت امر مورد نظر؛  .2(؛ 8: تا یب. توجه به آثار ح  و حکم )حکیم، 1

                                                                                                                                        
ی در تفکیک ملک، ح  و حکام در  تأمل(. 1395دسری، اسکندری ). برای مطالعۀ بیشتر رک: کریمی، شعبانی کن1

 261 - 254فقه امامیه: 
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 باه  . رجاوع 5و  اتیا روا باه  . توجه4(؛ 25: 1395مورد نظر )میالنی،  امر تیغا و هدف به

 (.19: 1، ج 1403العلوم،  )بحر هیعمل اصول

 آن باودن  حا   بار  دیبا را اصل ی،امر بودن ح  ای حکم در شک صورت در نکهیا ۀدربار

برخی به مقتضاای اصال عادم، مسائلۀ ماورد       .ندستین واحد بودن، نظریات حکم ای گذاشت

(. 48: 2، ج تاا  یبا خاویی،  ) دانناد  ینما وانتقال  دانند و قابل اسقاط و نقل تردید را حکم می

 عدم، اصل یمقتضا به ،میکن دیتردی امر بودن ح  ای حکم در هرگاه که معتقدند ،گرید یبرخ

 اسقاط قابل نه ی،امر نیچن ،نیبنابرا .شود یمی نف امر آن بودن حکم ای ح  یوجود آثار یۀکل

 آن، باودن  حکام  کاه  چارا  ،شود ینم محسوب زین حکمعالوه،  به وانتقال. نقل قابل نه و است

 سات ین حجات  مثبِات،  اصال  کاه  یحاال  در ،میبدان را حجت مثبِت اصل که است نیا مستلزم

 (.19: 1، ج 1403)بحرالعلوم، 

، مشاهور فقهاای امامیاه    ردّ عقاد با بیان مقدمات فوق، در خ و  ح  یا حکم باودن  

صاورت یاک    یست، بلکه به تب  مالکیت  مورد معامله، باه نح  مستقلی  ردّ عقدمعتقدند که 

، ناه حا  کاه از احکاام     ردّ عقاد عبارت دیگار   . بهکند یماختیار تبعی و عرَضی وجود پیدا 

کاه   گوناه  همانثل جواز بی ، صلح و نکاح و مانند آن. پس یۀ ثابت برای مالک است، مشرع

عقد غیرنافذ را نیز ردّ کناد و در   تواند یممالش را مباشرتاق یا وکالتاق بفروشد،  تواند یممالک 

 تواناد  یما شاود و وارث   که مالک قبل از اجازه یا ردّ بمیرد، مال به وارث منتقل می صورتی

؛ بحرالعلاوم،  408: 2، ج 1429نسبت به ملک خود عقاد را ردّ کناد )حساینی شااهرودی،     

 (.269: 2، ج 1403

به حقی تبعای بارای    ردّ عقداین نظریه در دل خود تناقضی دارد و آن عبارتست از تعریف 

را  نهالرها مالمالک و انتقال آن به ورثه، با وجود حکم دانستن آن. با این استدالل ح  مرتهن بر 

 که امکان اسقاط و انتقال قهری آن امری بدیهی است. نیز باید حکم پنداشت، در حالی

که اگر بین ح  یا حکم بودن،  ندیگو یم ردّ  ح برخی از فقها هم در توجیه حکم بودن 

شک وجود داشته باشد، اصل آن است که آثار ح  مترتب نشود و حکم تلقی شود )یزدی، 

 (.160: 1، ج 1421
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ۀ تسلیط است. به ایان شارح کاه    قاعدشود، تعارض آن با  ی که بر این نظر وارد مینقد

وی را بادون دلیال، از ت ارف در     تاوان  ینما یکی از اجزای دارایی مالک است و  ردّ  ح 

ۀ تسلیط امکان ت رف شخص در اموال خاویش  قاعددارایی خویش من  کرد. زیرا اقتضای 

نشاود و در خ او  ردّ نیاز ورود ضارر باه      تا جایی است که باه دیگاری ضارری وارد    

 دیگری، با در نظر گرفتن امکان انتقال برای آن مت ور نیست.

ۀ کسانی که آن را مثل اختیار بیا   دیعق، برخالف ردّ عقدبعضی نیز ضمن حکم دانستن 

شادنی   اجازه و ردّ با اختیار بی  و هبه و .... قیااس  ندیگو یم، اند پنداشتهو هبه نسبت به مال 

نیست، از این حیث که اجازه و ردّ از آثار سلطه بر مال و از احکام آن است؛ برخالف بیا   

 (.86: 1، ج 1375و ... که عین سلطه بر مال هستند )تبریزی، 

از  ردّ عقاد هم جاری است؛ چرا که وقتی  نجایاایرادی که بر نظریۀ پیشین وارد شد، در 

باید آن را ح  دانسات. مضاافاق کاه     طیتسل ۀ قاعدآثار سلطه بر مال دانسته شد، به مقتضای 

 هیچ خ وصیتی در مورّث نسبت به وارث وجود ندارد و هر دو مالک هستند.

، تنها به مالک ردّ عقدبرخی از فقهای امامیه و اکثریت فقیهان اهل سنت معتقدند که اجازه و 

 رود یممرگ مالک، از بین . بنابراین در صورت شود ینمحین عقد تعل  دارد و به دیگری منتقل 

: 4، ج 1394؛ احمادبن یحیای المرتضای،    136: 4، ج 1394؛ افندی، 62: 26، ج 1404)نجفی، 

329.) 

در فارض   ردّ عقاد ایراد اساسی وارد بر نظر اخیر آن است که هیچ دلیلی برای ساقوط  

ایان  عالوه آنکه در مانحن فیه ارکان است احاب موجودناد؛ باا     فوت مالک وجود ندارد. به

یکی از عوارض مالکیت ایجادشده برای ورثه، شاک   عنوان به ردّ عقدتوضیح که در توریث 

که وجود ساب  آن برای مالک یقینی است. در چناین حاالتی بایاد باه      وجود دارد، در حالی

 برای وارث به قائم مقامی از مالک حکم کرد. ردّ عقدبقای 

در معاملۀ فضولی اگار مالاک قبال از    : »دارد یمقانون مدنی که مقرر  253مادۀ  نیهمچن

ۀ این ح  پس از فوت اداممهر تأییدی بر « اجازه یا ردّ فوت کند، اجازه یا ردّ با وارث است

 شود. مالک محسوب می
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، بایاد باه   ردّ عقاد های واردشده بر نظریات فقیهان در حکم دانساتن   با ایراد آنکهنتیجه 

 نظر داد: ردّ عقدچند دلیل به ح  بودن 

از  تواناد  یما ی شده است و نیب شیپنخست( توجه به غایت ردّ که برای م لحت مالک 

ا عمال آن چشمپوشی کند؛ دوم( فقدان نصّ خاصی مبنی بر عدم امکان انتقال آن به توارث، 

با وحدت مالک از امکان انتقال قهری ح  مورِّث نسبت به مورد رهن به ورثه؛ سوم( اصل 

 است حاب بقای ح .  

عاالوه   آن را حکام دانسات. باه    تاوان  ینم، ردّ  ح ناپذیر بودن  به صرف اسقاط نیبنابرا

 تحمیل شده باشند. ردّ ح شاید برخی آثار از بیرون به 

معنای حکم شدن اماوال   است؛ زیرا این قاعده به 1دۀ حرمتقاع ریتأثاحتمال  نیتر یقو 

ترام مال خاود را رعایات کناد.    نیست. اما به این معناست که حتی خود شخص هم باید اح

بگوید اگر مال من را به عمد از بین بردی، اشکالی ندارد و این توافا  باطال    تواند ینم مثالق

است. لذا ح  ردّ شاید حقی باشد که مشمول قاعدۀ حرمت شده و برخی از آثاار خاود، از   

 جمله امکان انتقال ارادی را از دست داده باشد؛

 ردّ عقدن ب( آثار حق یا حكم بود

 ، باید به آثار این امر پرداخته شود.ردّ عقدپس از پذیرش ح  بودن 

باه شخ ای غیار از مالاک ظهاور پیادا        ردّ  ح اولین اثر در امکان یا عدم امکان انتقال 

حقی تبعی به تب  مالکیت مالاک بارای او در    عنوان به ردّ  ح . با توجه به این امر که کند یم

صورت مستقل منتفی است؛ در نتیجه انتقاال اساتقاللی    ن ت ور آن بهنظر گرفته شده و امکا

باه   ردّ  ح قابلیت انتقال  نکهیاح  ردّ به ثالث هم از بحث خروج موضوعی دارد. اما برای 

 همراه انتقال مالکیت بررسی شود، باید بین انتقال ارادی و قهری تفکیک قائل شد.

که شامل عدم نفوذ موقوف و  ردّ عقددربارۀ انتقال ارادی، باید بین م ادی  مختلف 

عدم نفوذ مراعی است، تفاوت قائل شد. با این توضیح که در عدم نفوذ موقوف، با توجه 

                                                                                                                                        
 . حرمه مال المؤمن کحرمه دمه .1
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احترام به مالکیت مالک بوده و وی نیز با این انتقال، معاملۀ  صرفاقبه اینکه دلیل عدم نفوذ 

الیه  از سوی منتقلٌ ردّ عقدمل رد کرده است، دیگر محلی برای اعمال ح  غیرنافذ را در ع

 باقی نخواهد بود. 

اما در عدم نفوذ مراعی دلیل تزلزل عقد، حمایت از مناف  شخ ی غیر از مالک است. 

لذا ح  ردّ عقد نه از تواب  مالکیت، بلکه به تب  نفعی که برای ثالث در مالکیت مالک 

شده است. بنابراین با انتقال مال به دیگری هم، این ح  همچنان برای  وجود دارد، ایجاد

انتقاالت ارادی متعدد، نافی ح  ردّ  و عبارت دیگر انجام نقل دارندۀ آن باقی خواهد بود. به

 صورت مراعی غیرنافذ دانسته شده است. ثالثی نیست که عقد برای حفظ مناف  او به

حقی محسوب  ردّ عقدح   نکهیاوف، با توجه به در انتقال قهری، با عدم نفوذ موق

شود که به تب  مالکیت مالک برای وی در نظر گرفته شده است، باید به انتقال ح  به  می

برای مالک زمان عقد در نظر  صرفاقحکم کرد، زیرا برخالف نظر کسانی که ح  ردّ را  ورثه

بن یحیی المرتضی،  ؛ احمد136: 4، ج 1394؛ افندی، 62: 26، ج 1404)نجفی،  رندیگ یم

عالوه قول به  ( هیچ خ وصیتی در وی نسبت به ورثه وجود ندارد. به329: 4، ج 1394

ۀ الضرر است که باید از آن قاعدبه ورثه، حکمی ضرری و مشمول  رد  ح ّعدم انتقال 

 اجتناب کرد.

ثیری در در عدم نفوذ مراعی نیز فوت مالک اولیه و انتقال قهری آن به ورثه، هیچ تأ

سقوط ح  رد ّعقد برای ثالث مورد حمایت نخواهد داشت. همین نظر را باید در موردی 

مثال در صورت فوت طلبکار  عنوان بهاعمال کرد که ثالث مورد حمایت فوت کرده است. 

، ح  شود یمبخشی از دارایی به ورثۀ وی منتقل  عنوان به، چون طلب ردّ عقددارای ح  

 نسبت به اعمال آن اقدام کنند؛ توانند یمیابد و ایشان  ورثه انتقال میردّ نیز به تب  به 

 ردّ عقدبند دوم( قلمرو 

ۀ اراد نکاه یاارادۀ دارندۀ این ح  پس از اعمال آن است.  ریتأثمیزان  ردّ عقدمنظور از قلمرو 

اثرگذار باشد، سؤالی است که پاسخگویی به آن نیازمند تفکیک بین  تواند یموی تا چه حد 

 قلمرو شخ ی و قلمرو زمانی این اثرگذاری خواهد بود. 
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 ردّ عقدالف( قلمرو شخصی 

از این ا عمال  میمستقصورت  ، بررسی اشخاصی است که بهردّ عقدمنظور از قلمرو شخ ی 

 .رندیپذ یم ریتأثح  

ق.م. طارف   261و  259از سوی مالک، به داللت ماواد   عقد ردّدر عدم نفوذ موقوف با 

معامله در صورت ت ارف در ماورد معاملاه، ضاامن عاین و منااف  )اعام از مساتوفات و         

 غیرمستوفات( است.

 تواناد  یما ق.م. وی 263عالوه در صورت جهلِ متعامل به فضولی بودن معامله وف  مادۀ  به

 م، برای دریافت ثمن به فضول مراجعه کند.برای دریافت ثمن و غرامات و در صورت عل

در مورد ردّ اصیل، اندکی متفاوت است؛ زیارا آثاار    252این امر در قسمت انتهایی مادۀ 

 ردّ معامله از سوی اصیل، گریبانگیر فضول و مالک خواهد شد.

 ریتاأث  ردّ عقاد در عدم نفوذ موقوف، هم فضول و هم طرف معاملاه از   آنکهنکتۀ دیگر 

. ذکر این امر ضروری است که در سایر موارد عادم نفاوذ موقاوف مثال اکاراه و      ندریپذ یم

 خواهند شد. متأثر ردّ عقداشتباه نیز، این طرفین معامله هستند که از 

 -ردیا گ یما که از سوی ثالث مورد حمایات صاورت    –ردّ عقداما در عدم نفوذ مراعی، 

 که مالک و متعامل، در معرض آثار این عمل حقوقی قرار بگیرند. شود یمسبب 

 ردّ عقدب( قلمرو زمانی 

، در عادم نفاوذ موقاوف باا صاراحت موجاود در ماادۀ        ردّ عقاد از جنبۀ زمان تأثیرگذاری 

ردّ اثار   قانونگاذار ق.م. باید قائل به از بین رفتن عقد از روز انعقاد آن بود؛ زیرا وقتای  258

؛ هیچ توجیهی برای جریان عقاد نسابت   دهد یمه مناف ، به روز عقد تسری را نسبت ب عقد

 عناوان  باه مناف  را  گذارن قانوادعا کرد که  توان ینمعبارت دیگر  به سایر آثار وجود ندارد. به

یکی از آثار مالکیت منتفی کرده است؛ پس مالکیت در فاصلۀ عقد تا ردّ در دارایای طارفین   

المنفعاه نباوده    تردید مورد ارادۀ طرفین معاملۀ عاین مسالوب   را بیعقد باقی خواهد بود. زی

در تضاد آشکار خواهاد  « ما ق د لم یق  و ماوق  لم یق د»است و چنین برداشتی با قاعدۀ 
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ماور    1404/81/7گلساتان در دادناماۀ شامارۀ    نظار اساتان    دادگااه تجدیاد   7 ۀشاعب بود. 

ضولی باودن آن و عادم تنفیاذ مالاک، چناین      با ردّ دعوای تسلیم مبی  به دلیل ف 02/11/87

واساطۀ عادم مالکیات فروشانده      نسبت به مبیا  باه   قرارداد مؤخر»استدالل کرده است که: 

)معاونت آماوزش و  « است باطل ابتدا ازو که مورد تنفیذ اصیل واق  نگردیده فضولی بوده 

 (.141: 2، ج 1393تحقیقات دادگستری کل استان گلستان، 

منتفای اسات. در توجیاه ایان      ردّ عقدوذ مراعی، ت ور اثر قهقرایی برای اما در عدم نف

در عدم نفاوذ مراعای، عقاد صارفاق بارای       آنکهتوان چند دلیل را ذکر کرد: نخست  مدعا می

کامل موجود  طور بهحمایت از اشخا  ثالث، در معرض انحالل قرار گرفته، اما اجزای آن 

عقد تا زمان ردّ است؛ دومین دلیل را باید در  ریتأثقط   طور بهبوده و الزمۀ این کمال اجزا، 

عبارت دیگر در عدم نفوذ موقوف،  وجو کرد. به ی یا اعالمی بودن حکم دادگاه جستسیتأس

 صارفاق صرف اعالم ارادۀ مالک برای انحالل عقد کافی است و حکم دادگااه در ایان زمیناه    

ح  کفایت  ردّ، صرف اعالم ارادۀ ذی ریتأثجنبۀ اعالمی دارد. ولی در عدم نفوذ مراعی برای 

ی دانساتن  سیتأسکند و دادگاه نیز باید در این خ و  اعالم نظر قضایی کند. بنابراین  نمی

حکم دادگاه در این مورد ترجیح دارد و قرارداد تا آن زمان واجد اثر خواهاد باود؛ ساومین    

ی مالی اسات کاه مقانن باا     ها تیمحکومقانون نحوۀ اجرای  21دلیل مالک موجود در مادۀ 

ای نکرده اسات کاه    وجود در مقام بیان بودن، به لزوم استرداد مناف  عین مورد معامله اشاره

 این مقرره، از عدم اعتقاد وی به اثر قهقرایی برای عدم نفوذ مراعی حکایت دارد.

 یریگ جهینت

شاده   ینا یب شیپ یک ضمانت اجرای مستقل در کنار سایر ضمانت اجراهای عنوان به ردّ عقد

در اعمال حقوقی، مثل فسخ و بطالن، واجد احکام و آثار اخت اصی مربوط به خود اسات  

کناد، ایان    جاای فساخ و بطاالن، ردّ را اساتعمال مای      به گذار قانونو در غالب مواردی که 

باه   -استعمال نه ناشی از مسامحه در تعبیر، بلکه با هدف ایجاد تفااوت در ضامانت اجارا   

 انجام گرفته است. -یا اثر بعدی دلیل موضوع
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ها، مواردی که هدف از دخالت دادگاه در به هم  ۀ قانونشدکاربرده  در عبارات مبهم به

زدن یک عقد، حمایت از م لحت اجتماعی خاصی است، باید به ردّ بودن آن حکم کرد و 

برخالف فسخ، آثار ردّ را بر آن بار کرد. با این تف یل که ردّ عقد در عدم نفوذ موقوف 

. اما در موارد دکن یماثر  دارای اثر قهقهرایی بوده و عقد را از زمان انعقاد، نه از زمان ردّ، بی

 عدم نفوذ مراعی، ردّ فاقد اثر قهقرایی است.

یی چون عدم ها برداشتدلیل ابهام مواد و نامأنوس بودن  که به دشو یمدر انتها پیشنهاد 

الیحۀ اصالحی قانون  131ا حقوق بومی، مقنن در مواد قابلیت استناد و بطالن نسبی ب

، از تعارض «ردّ»قانون دریایی، ضمن اصالح مواد از طری  استعمال عبارت  179تجارت و 

 در برداشت و تناقض در آرای قضایی جلوگیری کند.
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