
  

   583 - 603     ، صفحات1394 زمستان ،4، شمارة 45 ة، دور خصوصيحقوقمطالعات مه  فصلنا

  
  
  
 

 تحليل تطبيقي عقد باطل و فاسد در قانون مدني ايران و افغانستان
  
  
  

  مهدي شهابي
   علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهانةاستاديار گروه حقوق دانشكد

  عبدالواحد افضلي
  دكتري حقوق خصوصي دانشگاه اصفهاندورة دانشجوي 

  )6/7/1394 : تاريخ تصويب - 27/8/1393: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
براي   كه رانظام حقوقي ايران مبتني بر فقه اماميه، ضمانت اجراي اصلي تخلف از شرايطي      

اما به صورت موردي . داند ، بطالن مي بودنانعقاد عقود معين شده است در كنار غيرنافذ
  اما نه،نهادهاي ديگري مانند بطالن نسبي يا باطل قابل اصالح را وارد قوانين ساخته است

بر ضمانت اجراهاي باطل و  افزوننظام حقوقي افغانستان ولي . عام حقوقيقاعدة عنوان يك  به
شناسايي و تأييد كرده است » فاسد«عنوان با غيرنافذ، قاعدة عام ديگري را مبتني بر فقه حنفي 

شود بطالن در نظام حقوقي اين كشور داراي مراتب باشد و در مواردي كه عقد  كه سبب مي
. و روابط حقوقي طرفين تداوم داشته باشدشود اصالح است، از بطالن آن جلوگيري قابل 

 و جايگزين ،تواند در نظام حقوقي ايران نيز وارد چنين نهادي و البته نه با تمام آثار آن مي
  .بخش روابط حقوقي طرفين باشد تا تداومشود نهادهاي خاص و موردي 

  
  
  

  كليديواژگان 
  .فذ، فاسد، فقه اماميه، فقه حنفي، قابل ابطالباطل، غيرنا      

  
  

                                                           
  03137935126:        فاكس                           مسئولنويسندة                     shahabi880@yahoo.frEmail:  



  

   1394 زمستان ،4شمارة ، 45 ة دور، خصوصيحقوق مطالعات فصلنامه                                       584 

  مقدمه. 1
اند تا بتوانند صحت وقوع  بر روابط حقوقي اشخاص حاكم كردهرا هاي حقوقي قواعدي  نظام

اما نوع . ،قواعد نيز آثاري را ايجاد نمايندنكردن روابط حقوقي را تضمين كنند و بر رعايت 
داراي  ،نظام حقوقي ديگر متفاوت بودهبه نظامي تضمين صحت روابط حقوقي ممكن است از 

يكي از ضمانت اجراهاي اصلي تخلف از شرايط صحت انعقاد و اعتبار . شدت و ضعف باشد
هاي حقوقي نيز  برخي از سيستم. هاي حقوقي وجود دارد عقود، بطالن است كه در تمام نظام

 را ينوعي مراتب به كه به اين ترتيب، اند بر بطالن، بطالن نسبي يا قابل ابطال را پذيرفته افزون
تخلف قاعدة ترين  هاي حقوقي مبتني بر قواعد اسالمي نيز اصلي نظام. اند قائل شده براي بطالن

شود و به اين  اند كه به معني فساد نيز دانسته مي از انعقاد صحيح عقود را بطالن معرفي كرده
قانون (همچنين عدم نفوذ يا موقوف . بنديا ترتيب، هر دو اصطالح بطالن و فساد يك معنا مي

و است ن عقود صحيح و باطل ميااي  بيني شده كه نوعي وضعيت واسطه پيش) مدني افغانستان
حال، برخي از مذاهب  با اين.  به صورت محدود قابليت اجرا دارد،محدود به موارد خاص بوده

اند   درنظر گرفته،از بطالن استتر  كه خفيف» فساد«عنوان با اسالمي، ضمانت اجراي ديگري را 
محدودة عنوان يك قاعده و ضمانت اجرا،  بهكه دانند  بطالن و موقوف ميبا و آن را متفاوت 

  .تري را نسبت به غيرنافذ و بطالن نسبي دارد اجراي وسيع
، 194مانند مواد (قانون مدني ايران كه مبتني بر فقه اماميه تدوين شده، از عناوين بطالن 

مترادف و استفاده كرده است كه هر دو ) 366 و 365مانند مواد (و فساد ) 217 و 212، 195
تا  613مانند مواد ( قانون مدني افغانستان نيز از هر دو عنوان باطل .1داراي يك معني هستند

بيني كرده  يكديگر پيشبا نام برده است، اما متفاوت ) 636تا  620مانند مواد (و فاسد ) 619
ين ترتيب، تحليل تطبيقي مفهوم عقد فاسد و عقد باطل در نظام حقوقي ايران و به ا. است

وانگهي، ازآنجا كه قوانين هر دو كشور و خصوصاً قانون . تواند قابل توجه باشد افغانستان مي
هاي حقوقي هريك  شده در نظام مدني كه برگرفته از فقه اسالمي است و نهادهاي تعيين

عنوان يك راهنما عمل  د يا حداقل بهشواي حقوقي ديگري استفاده تواند براي رفع خأله مي
بر اين . تواند مفيد باشد كند، تحليل تطبيقي فساد و بطالن عقد در حقوق ايران و افغانستان مي

در » فاسد«قاعدة ها هستيم كه آيا  اساس، در اين بررسي تطبيقي در صدد پاسخ به اين پرسش
اي عام، ضمانت اجراي تخلف از شرايط قانوني  عنوان قاعده ند بهتوا نظام حقوقي افغانستان مي

 آيا نظام حقوقي افغانستان با شناسايي عقد فاسد، نوعي مراتب ؟براي انعقاد و اعتبار عقود باشد
   آيا چنين نهادي در نظام حقوقي ايران وجود دارد؟؟بطالن درنظر گرفته استپيش از را براي 

                                                           
 . قانون مدني200 ة مانند ماد؛ايراني از غيرنافذ به معني باطل استفاده كرده استگذار   قانونگاهي همچنين .1
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  دمفهوم عقد باطل و فاس. 2
  عقد باطل. 1. 2

 داردفايده، ناراست، سقوط حكم، دروغ و ناحق  معاني مختلفي همچون بيهوده، بي» باطل«لغت 
  نسبت به طرفين اثري نداردعقدي است كه  به معناي»عقد«با كه در تركيب ) 191، ص1378معين، (
 آن گذار  شارع و قانون،دارد عقد باطل به دليل خللي كه ،يعبارت  به.)397، ص1، ج 2004سنهوري، ال(

د شو نمي مانند هيچ است كه اثري بر آن مترتب ، و در حكم عدم بودهكنند را تأييد نمي
درواقع هيچ . )7 و 6، ص1389، ي اكبري و علي؛ حائر35، ص1، ج 1376شاهباغ، ؛ 71، 61، ص4، ج 1997السنهوري، (

 365مادة آورد و  وجود نمي  طرف به در حقوق و تكاليف دوعنوان يك امر اعتباري  بهتغييري
عنوان يك  ؛ اگرچه ممكن است به)323، ص1388كاتوزيان، (اللت دارد قانون مدني نيز بر همين معنا د

ركن يا اركان، نداشتن عقد باطل به دليل دراصل  .دنبال داشته باشد امر مادي آثاري را به
غرياني، ال(قابليت تبديل به عقد صحيح را ندارد و ) 17، ص3تا، ج  مغنيه، بي(اثر است  بياعتبار و  بي

 به همين دليل تمام مذاهب اسالمي خلل ؛)107، ص1، ج 1379، وحدتي شبيري ؛ قنواتي349، ص3، ج 2002
قانون مدني افغانستان . اند و در اين خصوص اختالفي ندارند در ركن را از اسباب بطالن دانسته

مشروع نيست، ) شروط متعلق به ركن(و وصف ) ركن(نيز عقد باطل را به عقدي كه در اصل 
  .در عقد باطل اثر نداردكه اجازه كند  ميسپس تأكيد  ،1تعريف كرده است

معناي هيچ است و به دليل   عقد باطل به،در نظام حقوقي هر دو كشور ايران و افغانستان
ت و دو طرف خلل در اركان عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعي، قابل جبران نيس

اما اگر در مواردي برخي آثار فرعي نيز درنظر گرفته . توانند با تراضي آن را اصالح كنند نمي
 هر دو كشور ممكن است لذا در برخي قوانين. تواند مخالف با مصالح اجتماعي باشد نشود، مي

ي ايران و  قانون مدن362 ة مانند ضمان درك در بند دو ماد،عقد باطل داراي آثار فرعي باشد
 قانون تجارت ايران كه شركت باطل را در برابر ديگران در حكم شركت واقعي 100 و 82مواد 

 با آنكه عقد باطل را 619مادة قانون مدني افغانستان نيز در . )323، ص1388كاتوزيان، (دانسته است 
فرعي دانسته است مادي در مواردي واجد آثار حادثة عنوان يك  داند، اما به اثر قانوني ميبدون 

، 1390عبداهللا، (داند  كه در صورت نقص يا تلف عوضين در عقد باطل، متصرف را ضامن مي

شناسايي عقد باطل نسبي با درنظر گرفتن برخي آثار فرعي در خصوص باطل، متفاوت . )164ص
ضمانت اجرا در نظام حقوقي ايران است كه در برخي قاعدة عنوان يك  يا قابل ابطال به

 رعايت مصالح خصوصي برخي براي ازجمله نظام حقوقي فرانسه، ،هاي حقوقي ديگر منظا
 Fabre-Magnan, 2004, p.394-395; Malaurie, Aynès(عنوان قاعده پذيرفته شده است  اشخاص به

et Stoffel-Munck, 2005, p.332(قانون 131 ة ازجمله ماد،گذار ايراني نيز در مواردي  و قانون 
                                                           

  .»عقد باطل آن است كه اصالً و وصفاً غيرمشروع باشد«:  قانون مدني افغانستان613 مادة .1
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، 1384؛ احمدي، 257، ص1389محسني، ( از قانون تجارت از آن اقتباس كرده است اصالح قسمتي

  .)148ص
گذار آن را بنابر مصالحي اجازه داده   قانونگاهيبا آنكه عقد باطل قابل اصالح نيست، اما 

: گويد  اصالحي قانون تجارت ايران مية اليح271مادة كه  ؛ چنان)325، ص1388كاتوزيان، (است 
 موجبات ، از اقامة دعواي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركتهرگاه قبل

بيني چنين امري در  اما پيش. بطالن مرتفع شود، دعواي ابطال در محكمه پذيرفته نخواهد شد
شكال ديگر  شناسايي اثر قانوني بر عقد باطل يا اَايموارد متعدد در موضوعات تجاري به معن

  .براي بطالن نيستبطالن يا مراتب 
  

   عقد فاسد.2. 2
 ،)460، ص1378معين، ( گمراه ،ازجمله تباه، معيوب، باطل؛ داراي معاني متعدد است» فاسد«لغت 

 كه در تركيب با عقد، عبارت از عقدي است كه از )1573، ص1380، جر(خراب، گنديده و پوسيده 
. و قابليت انتفاع از آن ازبين رفته است) 404، ص1999 نمله،(درآمده ناسالم حالت سالمت به حالت 

باطل و فاسد ميان عقد فاسد در اغلب مذاهب اسالمي همان معناي عقد باطل را دارد و تفاوتي 
، 3تا، ج  ؛ مغنيه، بي158، صق1408؛ شاهرودي، 61، ص1، ج 1377؛ تبريزي، 180، صق1420انصاري، (وجود ندارد 

؛ 413، ص1999؛ نمله، 498، ص2، ج 1991سبكي، ال؛ 2005، ص2، ج 2005زيري، جال؛ 177، ص2004؛ أبي عبداهللا، 17ص
 عقد هنگامي صحيح است كه مطابق فقهاي مذاهب اسالمي،از ديدگاه . )204، ص3، ج 2002غرياني، ال

اما اگر مخالف فرمان شارع باشد، فاسد و .  تمام اركان و شروط را دارا باشد،فرمان شارع بوده
، 1980،  و بكريحكيم( نيست  فرقيو در اينكه نهي شارع در ذات باشد يا وصف،باطل خواهد بود 

عقدي است كه اسالم آن را نهي ) باطل(بنابراين، عقد فاسد . )158، صق1408؛ شاهرودي، 119ص
چراكه حرام ،  قبض نيز در آن عقد تحقق يافته باشداگرچه ؛شود  اثري بر آن مترتب نمي،نموده
هرآنچه در اصل ممنوع شده باشد، . )103، ص3، ج 1971السابق، (اي تملك باشد تواند طريقي بر نمي

خصوص كه در قرآن نيز  هب؛ دشو نمييك آثاري مترتب  در وصف نيز ممنوع است و بر هيچ
آيد  وجود نمي چراكه باطل چيزي است كه درحقيقت به، باطل و فاسد مسلم نيستميان فرقي 

  .)416، ص1999نمله، (داند   فاسد مي،وجود نيامده است اً بهتو خداوند نيز شيئي را كه حقيق
باطل و فاسد تفكيك قائل شده است ميان غلب مذاهب اسالمي، حنفيه ابرخالف ديدگاه  

؛ السنهوري، 164، ص1390؛ عبداهللا، 498، ص2، ج 1991سبكي، ال؛ 77، ص2002؛ ظفيري، 126، ص2، ج 2005جزيري، ال(
القراله، (داند  فاسد ميبا از حنفيه، باطل را متفاوت پيروي ديه نيز به ؛ همچنين زي)103 همان، ص

شود، گوياي معيوب يا خراب  كه از معناي لغوي نيز حاصل مييادشده تفكيك . )233، ص2003
ناسالم  از حالت سالمت به ، موردنظر تغيير حالت حادث شدهء يبودن است كه اصطالحاً در ش

كه گوشت در اثر فساد   اما عين همچنان موجود است؛ چنان.)404، ص1999نمله، (تغيير يافته است 
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يادشده معناي .  برخالف باطل كه وجود ندارد؛ اما همچنان باقي است،نخواهد بودقابل استفاده 
ها عقد باطل را عقدي  از فاسد بر تعريف فقهاي حنفي از عقد نيز تأثير گذاشته است و آن

فاسد نيز . باشد؛ يعني اصالً مشروع نباشدخلل تعلق به آن دانند كه در ركن يا شروط م مي
 ؛)164، ص1390عبداهللا، (نباشد  فقط در وصف مشروع بوده،صل مشروع در اعقدي است كه 

 ، در مبيع خللي نباشد،نحوي كه متعاقدين اهليت حقوقي داشته، صيغة عقد نيز صحيح باشد به
در اصل  مانند بيع ربوي كه عقد ؛رده استاما عقد داراي وصفي باشد كه شرع آن را نهي ك

 اما در وصف كه عقد اقتضاي زيادي را در عوض دارد، مشروع نيست و ،منعقد شده است
اما اگر . )77، ص2002ظفيري، (برخالف مصلحت است يادشده د كه فساد شو  سبب فساد عقد مي

 يعني در ذات ؛شود عامل فساد يعني زيادي موجود حذف گردد، تبديل به عقد صحيح مي
) 308، ص5، ج 1422كاشف الغطاء، (در بعضي اوصاف خارجي آن خلل وجود دارد ولي  ،صحيح است

به همين دليل، عقد فاسد بين باطل و . اند كه اين اوصاف خارجي در برخي موارد قابل حذف
ي چراكه تحت شرايط، ذ مانند عقد غيرناف،)226، ص1996حسني، معروف ال(گيرد  صحيح قرار مي

مادة (تواند با فسخ تبديل به باطل و با قبض يا حذف شرط فاسد تبديل به صحيح گردد  مي
  ). قانون مدني افغانستان626

اند، شهيد ثاني در  ن فاسد و باطل تفكيك قائل نشدهميافقهاي اماميه بيشتر البته با آنكه 
ر بطن در اصل منع و بيع  مانند اينكه بيع جنين د؛تفكيك قائل شده است» تمهيد القواعد«كتاب 

 اما بيع ربوي كه در اصل آن ممنوعيت نيست، در وصف آن منع شده است كه ،آن باطل است
 تفاوتي سته، صرفاًنحال، اين تفكيك را مؤثر در روابط حقوقي ندا با اين. دشو ميسبب فساد 
 .)51، ص20، ج 2002المعارف،  دائره( دانسته استهر دو بيع را باطل  كرده ولغوي تلقي 

اساس ديدگاه فقهاي حنفيه، عقد فاسد و باطل با توجه به تفاوت اصل و  در هر حال، بر
توان گفت كه اصل  براي تبيين بهتر تفاوت اصل و وصف مي. يكديگرندبا وصف، متفاوت 

مانند وجود به ركن عالوه شروط متعلق  ، به1عبارت است از ركن مانند ايجاب و قبول
 نبود آنعليه براي حكم عقد كه در صورت  يجاب و قبول و قابليت معقودمتعاقدين، توافق ا

اما وصف عبارت است از شروط متعلق به . دشو باعث ازبين رفتن اصل عقد، يعني بطالن مي
 شرط فاسد نبود مانند غرري يا ربوي نبودن عقد، قابل تعيين بودن موضوع عقد، ؛صحت عقد

 و 122، صسنهوري، پيشينال(هي از ديدگاه برخي فقهاي حنفي در آن و موارد ديگر مانند عقد اكرا

 آن را فاسد معرفي كرده 560ةنموده و در مادپيروي كه قانون مدني افغانستان نيز از آن ) 123
فقهاي حنفي، عقد صحيح عبارت است از عقدي كه در اصل و وصف مشروع ديدگاه از . است

                                                           
 ).59، ص1390داهللا، ؛ عب7 تا، بي أتاسي،(دانند  مي) صيغة عقد(اغلب فقهاي حنفي ركن عقد را عبارت از ايجاب و قبول . 1



  

   1394 زمستان ،4شمارة ، 45 ة دور، خصوصيحقوق مطالعات فصلنامه                                       588 

 تأثيري در ملكيت ،نشدهشروع باشد، اصالً منعقد باشد كه اگر ركن يا شروط متعلق به آن غيرم
 عقد باطل ،اساس همين تفكيك اصل و وصف است كه گفته شده بر. باطل خواهد بودو ندارد 

 در ، وليدر اصل و وصف غيرمشروع است، اما عقد فاسد به دليل وجود ركن منعقد است
  .)103همان، ص؛ السنهوري، 119، ص1980،  و بكري؛ حكيم354، ص4، ج 1985زحيلي، ال(اوصاف خلل دارد 

به اين ؛ گذارند يبادات فرقي بين فاسد و باطل نم در عي حنفيشايان ذكر است كه فقها
يابد و مخالفت با  دليل كه عبادات تعبد محض هستند و حكم شارع به غير اطاعت امتثال نمي

 مانند اين است كه ونشده مكلف با عبادت فاسد بري ذمة  لذا ،برد آن مقصود را ازبين مي
هدف دوم اينكه ، رود اما در معامالت اوالً مقصود ازبين نمي. شده باطل بوده است عبادات انجام

تا دليل اين به وجود دارد و همچنان  و فرصت اصالح  استاز آن مصالح بندگان در دنيا بوده
، 1999نمله، ( ردعلتي براي ازبين رفتن وجود نداهنگامي كه خلل در حقيقت و ماهيت نباشد، 

  .)105همان، ص؛ السنهوري، 415ص
درصورتي ؛ اند  حنفيه دو حالت را درنظر گرفته1،»نكاح فاسد«همچنين در خصوص حكم 

 فساد در آن در حكم باطل است  كه است مانند عبادات،كه نكاح فاسد قبل از نزديكي باشد
 در اثر نكاح فاسد نزديكي صورت اما درصورتي كه. )414، ص1999؛ نمله، 106همان، صسنهوري، ال(

 مانند مهر، نسب، حرمت مصاهره، ؛شود گرفته باشد، برخي از آثار نكاح صحيح بر آن برقرار مي
 قانون مدني 97 ة كه ماد)72همان، ص؛ السنهوري، 190، ص2005حنفي، الموصلي ال(عده، تفريق و نفقه 

) 2. (ز دخول در حكم نكاح باطل استازدواج فاسد قبل ا) 1(«: افغانستان به آن پرداخته است
هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عده، تفريق و 

حال، در نكاح باطل حتي در حالت دوم، هيچ آثاري مترتب  با اين. »گردد نفقه ثابت مي
  ). قانون مدني افغانستان95مادة (د شو نمي

  
  مشابههاي  عنوانيز عقد فاسد از يتم. 3

 همواره عقد انعقاد از اما ،شود مي منعقد عقد آن، شروط و ركن وجود با كه است معتقد حنفيه

 صورت در. فاسد گاهي و دشو  مي منعقد صحيح عقد گاهي يعني ؛آيد نمي الزم آن صحت

 قبول و ايجاب با اهليت واجدين سوي از بيع مانند عقدي چراكه است؛ موجود عقد فساد،

 داراي اما ،)414، ص1999 نمله، ؛5ص تا، بي أتاسي، ؛78، ص1997 بغدادي،ال( شود مي منعقد ،ركن يعني ،ها آن

السنهوري،  ؛184، ص2005 حنفي،الموصلي ال( است آور معصيت نيز حاصله ملكيت و نيست اعتبار و اثر

                                                           
ها، عقد نكاح هنگامي فاسد است كه شرط صحت آن رعايت نشده باشد؛ مانند حضور نداشتن شهود،  از ديدگاه حنفي. 1

طور بين زوجه و خالة او و ازدواج با زن  ازدواج موقت، جمع بيش از چهار زوجه، جمع بين زوجه و عمة زوجه و همين
  ).9-29، ص6تا، ج  ؛ الكاساني، بي47، ص7ج ، 1985الزحيلي، . ك.ر(منكوحه 
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 آن انعقاد و است صحيح با آن افتراق و باطل عقد با آن مشترك وجه  و همين نكته)109همان، ص

  .است باطل با آن افتراق وجه و صحيح با اشتراك وجه آغاز، از
بر اينكه  افزون، )109، 110، 119صهمان، السنهوري، ( و نه مادي  شرعيعقد فاسد به دليل وجود

كند  تواند تحت شرايطي تبديل به عقد صحيح گردد، حق فسخ را نيز براي طرفين ايجاد مي مي
 به اين ترتيب، عقد فاسد در دستة عقود .1 قانون مدني626مادة  مانند ؛تا از وجود خارج گردد

، 1997بغدادي، ال(باشد  گيرد و عقدي بينابين و با خصوصيات خاص مي صحيح و باطل قرار نمي

مراتب بطالن در به به همين دليل، برخي فساد عقد را با قياس . )16، ص9، ج تا بي؛ الكاساني، 78ص
اما . )103همان، صسنهوري، ال(اند  ي غربي، يكي از مراتب بطالن درنظر گرفتههاي حقوق برخي نظام

 .Fabre-Magnan, Op.Cit, p(هاي حقوقي مانند فرانسه  با نهاد عقود قابل ابطال در برخي نظام

394-395; Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, Op. Cit.: p. 323 et s. ( متفاوت است؛ چراكه عقود 
رعايت مصالح برخي راستاي ال عقودي صحيح و داراي آثار قانوني هستند و صرفاً در قابل ابط

همچنين باوجود اينكه عقد غيرنافذ . )195همان، صسنهوري، ال(از اشخاص امكان ابطال وجود دارد 
؛ دارد، اما عقد فاسد با غيرنافذ يا موقوف تفاوت استو فاسد از خصوصيت بينابيني برخوردار 

عقد   اينكهدوم .اند بيني كرده عنوان نهادي مستقل پيش نيز عقد موقوف را بهها  حنفي چراكه اوالً
 درحالي كه عقد فاسد با ؛رسد مالك به كمال مياجازة موقوف عقدي صحيح است و با انضمام 

صحيح عقد غيرنافذ عقد  ،سوم . و توأم با نهي شرعي معصيت است2اجازه قابل تصحيح نيست
 اما در عقد ؛ و قبض راهي براي تملك نيست)339ص: 12 ج،1419، ي؛ عامل22، ص1385شهيدي، (است 

 .)278، صتا ابن نجيم، بي(دارد وجود فاسد، در برخي موارد بعد از قبض يا رفع فساد امكان تصحيح 
 .دگرد   اما عقد فاسد فسخ مي،دشو  نفع، رد مي  ذيندادنعقد موقوف در صورت اجازه چهارم، 

 درحالي كه عقد فاسد به دليل ؛يرنافذ براي رعايت مصالح برخي از اشخاص استعقد غ ،پنجم
 اين  بيشتر ازفساد، عقد فاسدمصاديق با توجه به ششم،  .هاي شرعي است رعايت ممنوعيت

 به ؛)226ص، 1996حسني، معروف ال(از بطالن قرار بگيرد پيش اي  مرتبهدر برخوردار است كه  قابليت
يرنافذ بيشتر به عقد صحيح نزديك است، درصورتي كه فاسد بيشتر به عبارت ديگر، عقد غ

  .باشد بطالن نزديك مي
فاسد از ديدگاه فقها و  و باطل عقد ايران كه برگرفته از فقه اماميه است، حقوقي نظام در 

 ؛ كاتوزيان،61، ص1، ج 1377تبريزي، ( ندارد وجود ها آن ميان تفاوتي و معناست يك به دانان حقوق

 قصد شده، استفاده اصطالح دو از 232مادة مدني مانند  قانون مواد برخي در اگر. )323، ص1388

                                                           
توانند عقد فاسد را فـسخ نماينـد، مگـر اينكـه سـبب       شان مي هريك از طرفين عقد يا ورثه«:  قانون مدني افغانستان626مادة  . 1

  .»فساد ازبين رفته باشد
 .»نازل از حق فسخ، جواز ندارداجازه بر عقد فاسد اثر قانوني نداشته و ت«:  قانون مدني افغانستان627مادة . 2
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 بينابيني خصوصيت از كه غيرنافذ عقد همچنين. است نداشته وجود فاسد و باطل بين تمايز

 عقد چراكه نيست؛ بطالن براي مراتب پذيرش يا فاسد عقد شناسايي معناي به ،است برخوردار

اجازة و به همين دليل با آيد  مي شمار به صحيح عقود از  بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه،غيرنافذ،
 قابل عقد  همچنين.)339، ص12  جق،1419؛ عاملي، 22، ص1385شهيدي، ( رسد بعدي مالك، به كمال مي

 لدلي به ؛نيست فاسد عقد  به مفهوم شناسايي)148، ص1384احمدي، (در برخي قوانين ايران  ابطال
 باطل به تبديل تواند مي داليلي به فقط و است موجود و صحيح عقد اينكه عقد قابل ابطال،

 بايد و است غيرصحيح عقد انعقاد، باوجود فاسد عقد آنكه حال. )195همان، صالسنهوري، ( گردد

  .گرچه قابليت اصالح دارداگردد؛  فسخ

 در موارديحقوقي ايران،  خاص در نظام اي عقد فاسد در معن نشدنباوجود شناسايي 
اليحة  271مادة داده و اجازه گذار به صورت استثنايي بر اصالح بطالن در موارد خاص  قانون
ذهن به صورت استثنايي و البته ) 325، ص1388كاتوزيان، ( تجارت مصداقي از آن است ش1347

نزديكي تقريبي هر  باوجود با اين حال،. گذار است منصرف به تأييد شناسايي آن از سوي قانون
دو نهاد، با توجه به خصوصيات خاص عقد فاسد، قابل اصالح بودن عقد باطل در موارد خاص 

 ؛باطل در نظام حقوقي ايران باشدعقد فاسد متفاوت از شناسايي عقد تواند مؤيد   نميگفته پيش
اصوالً عقدي   ثانياًاي عام و قابل تطبيق در مصاديق خود است و چراكه عقد فاسد اوالً قاعده

حال ؛ منعقد و موجود است و فقط از لحاظ آثار و ممنوعيت شرعي آن، عقدي غيرصحيح است
 ،ي است نه يك قاعدهييك مورد استثنااول اينكه ، يادشدهآنكه عقد باطل قابل اصالح در موارد 

  . شود عقدي باطل و در حكم غيرموجود تلقي مي ،آغاز از دوم اينكهو 
  

   و فسادعوامل بطالن. 4
  بطالن. 1. 4

م شرايط اساسي براي . ق190مادة اما در ، در نظام حقوقي ايران عقد باطل تعريف نشده است
ها، اهليت طرفين، موضوع  قصد طرفين و رضاي آن: ند ازا  كه عبارت صحت معامالت ذكر شده

ي از شرايط باطل نيز آن است كه يك. معاملهبراي معين كه مورد معامله است و مشروعيت 
دن نكرتوان گفت، رعايت  عبارتي مي به. )95، ص1371ساكت، ( را نداشته باشد 190مادة يادشده در 

؛ چراكه صحت در مقابل بطالن شودتواند باعث بطالن عقد  شرايط اساسي صحت معامالت مي
 آنكه اي عمومي باشد وجود ندارد و غيرنافذ با اي كه داراي قاعده قرار دارد و عنوان واسطه

البته نهاد غيرنافذ در نظام حقوقي ايران .  اما عقدي منعقد و صحيح است،اي دارد چهرة واسطه
گردد  اعتباري عقد مي قواعدي كه باعث بينشدن عنوان يك ضمانت اجراي حاكم بر رعايت  به

اعتباري شده است،  شود و به دليل وجود اركان اساسي عقد، نقصي كه سبب اين بي مطرح مي
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، 1388كاتوزيان، (كند  ل اصالح است كه به اين ترتيب عدم نفوذ با بطالن تفاوت فاحش پيدا ميقاب

اي عام  عنوان قاعده همچنين عقد قابل ابطال يا باطل نسبي در نظام حقوقي ايران به. )297- 298ص
شده قابليت اجرا دارد كه با عقد باطل متفاوت يادپذيرفته نشده و فقط در موضوعات خاصِ 

عقد باطل به دليل تعارض با قواعد امري و مصالح . )168، ص1384؛ احمدي، 17، ص1389حائري، (ست ا
شود، در معناي  و اگر به آن عقد گفته مي) 324، ص1388كاتوزيان، (اجتماعي اصالً وجود ندارد 

اما عقد قابل ابطال موجود است و فقط به دليل ، )121، ص1980،  و بكريحكيم(مجازي است 
  .شودنفع باطل  تواند با تقاضاي ذي رض با حقوق خصوصي اشخاص ميتعا

احكام نكردن عنوان ضمانت اجراي اصلي رعايت  را بهطالن عقد  بنظام حقوقي افغانستان 
 609مادة شرعي و قواعد مربوط به نظم عمومي پذيرفته است و در خصوص عامل بطالن در 

از شرايط آن موجود نباشد، باطل پنداشته عقدي كه ركن يا شرطي «: گويد قانون مدني مي
عقد باطل آن است كه «: گويد  در تفكيك عقد باطل از فاسد مي613مادة سپس در . »شود مي

 ايجاب و قبول تنها را ، ركن عقدبسياري از حنفيه نكهايبا . »مشروع باشداصالً و وصفاً غير
 مواردي همچون وجود طرفين و موضوع ،)7ص تا، أتاسي، بي؛ 347، ص4، ج 1985الزحيلي،  .ك.ر( 1دانسته

مادة   به بعد همانند505در مواد  د، قانون مدني افغانستاننندا د را از شروط متعلق به ركن ميعق
هريك نبود داند كه   ركن عقد را رضا، اهليت عقد، موضوع عقد و سبب ميم ايران،. ق190

  .عامل بطالن عقد خواهد بود
  

  فساد. 2. 4
 و به همين دليل مقبوض )61، ص1، ج 1377تبريزي، (اسد در فقه اماميه همان عقد باطل است عقد ف

، 3ق، ج 1420انصاري، (به عقد فاسد عبارت از مالي است كه در اثر عقد باطل قبض شده است 

 و 366، 365 كه به تبع آن، اصوالً فاسد و باطل در قانون مدني ايران در موادي مانند )180ص
بنابراين، در مواردي كه فساد در معناي بطالن است، .  يك معنا و آن هم باطل است، به813

باشد كه قابل  يا اركان عقد مي) 23، ص1385شهيدي، (خلل در شرايط اساسي يادشده علل فساد 
  .)324، ص1388كاتوزيان، (اصالح نيست 

 است و  متفاوتاطلببا اما در فقه حنفي و به تبع آن قانون مدني افغانستان، عقد فاسد 
ركن يا اصل و شرايط متعلق به آن نبود بطالن به دليل .  داردتفاوتعوامل بطالن با عوامل فساد 

تواند ناشي از  آن ميوجود آورندة  به اما عوامل فساد خلل در اوصاف عقد است كه علل ،است
 عقد موجود هرگاه فساد در نفس«: گويد  قانون مدني مي628مادة .  باشدذات عقد يا شرط

                                                           
  ).347، ص4، ج 1985الزحيلي، (دانند   البته برخي ديگر از فقهاي حنفي، اركان عقد را عاقدين، صيغه و موضوع مي.1
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فساد در نفس عقد ناشي از اموري . »توانند، فسخ نمايند شود، طرفين قبل و بعد از قبض مي
شود؛ براي مثال، به دليل نبود رضايت و  زمان با تشكيل عقد ايجاد مي است كه همراه و هم
؛ )406، ص4، ج 1985الزحيلي، (شود و اين فساد ناشي از خود عقد است  رغبت، عقد فاسد مي

: دارد اين ماده مقرر مي.  قانون مدني باشد560 در مادة يادشدهتواند عقد اكراهي  مصداق آن مي
هرگاه بعد از رفع تهديد، شخص . گردد عقد شخص تهديدشده به صورت فاسد منعقد مي«

با آنكه در فقه . »گردد تهديدشده به صورت صريح يا ضمني به آن اجازه دهد، عقد صحيح مي
 فسخ گردد، اما ه در عقد فاسد راه ندارد و به دليل نهي شارع از آن اصوالً بايدحنفي نيز اجاز

 معتقدند فساد در اين مورد براي صيانت از ها   حنفي. رضايت بعد از اكراه نزد احناف مؤثر است
ح بعد از اكراه صحياجازة  لذا ؛)406، ص4، ج 1985زحيلي، ال( نه مصالح عام ،مصالح خاص است

 به دليل متوقف بودن بر اجازه، ،مانند امام زفر ، از علماي حنفين ذكر است كه برخيشايا. است
سنهوري، ال؛ 380، ص4، ج 1985زحيلي، ال؛ 39 ، ص12، ج تا بيالكاساني، (دانند  عقد اكراهي را عقد موقوف مي

. ؛ چراكه حق بايع است نه حق شرعي، برخالف موارد ديگر كه حق شرعي است)121همان، ص
 درحالي كه در فاسد فقط حكم بر فسخ است و ؛باشد  موقوف اختيار بين قبول و فسخ ميدر

اما در ساير . )110همان، صسنهوري، ال؛ 279، صتا ابن نجيم، بي( شرعي هريك از طرفين استاين تكليف 
موارد مانند فساد ناشي از ربا كه در نفس عقد موجود شده، به علت نهي شارع به دليل ازبين 

اثر  بين مساوات عوضين كه برخالف حكم شارع در تراضي داشتن در تجارت است، اجازه رفت
كه عقد د شو ميبنابراين، روشن . )55، ص24، جزء تا ؛ سرخسي، بي407، ص4، ج 1985زحيلي، ال(خواهد بود 

 اما فاسد ،عقد موقوف عقد صحيح است بدون قبض. استمتفاوت فاسد با موقوف يا غيرنافذ 
جزء متمم كامل افزودن عقد موقوف با . قبض و يا رفع فساد ممكن است صحيح گرددبعد از 
 يك ،پذير و قابل تصحيح نبوده  اصالح در اصل اما فاسد،گذارد  نفوذ مية قدم در عرص،شده

ابن (صورت ظاهري از عقد دارد كه اصوالً طرفين عقد بايد آن را فسخ و از معصيت دوري كنند 

 اما عقد ،منعقد هستند و وجود دارندآغاز لذا با آنكه عقد فاسد و غيرنافذ در . )278، صتا نجيم، بي
 نه اجازة آن ،دنبال فسخ آن باشند آور است و بايد طرفين آن به فاسد به دليل نهي شارع معصيت

همچنين موقوف عقد صحيح است و فاسد غيرصحيح كه ).  قانون مدني افغانستان627مادة (
  .دشو ميموقوف و  فاسد  مياناوتاين موضوع باعث تف

حسني، معروف ال(ند شو مي صحيح، فاسد و باطل تقسيم ة شروط به سه دست،ها حنفياز ديدگاه 

 كه شروط فاسد به دليل اتصال به اصل يا ركن عقد )187، ص2005حنفي، الموصلي ال؛ 448، ص1996
 610مادة ني بر فقه حنفي در قانون مدني افغانستان نيز مبت. توانند باعث فساد عقد گردند مي

شرط غيرمناسب با عقد يا شرطي كه عقد مقتضي آن «: شرط فاسد را چنين بيان داشته است
نبوده يا حكم عقد را مؤكد نگرداند، همچنان شرطي كه موافق با تعامل جاريه نبوده و يا در آن 
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من عقد باشد و اگر بعد از البته بايد شرط در ض. »شود فريب به كار رفته باشد، فاسد پنداشته مي
تا،  حيدر، بي(گردد، بلكه الزم است به آن وفا شود   موجب فساد عقد نمي،عقد گذاشته شود

: ند ازا تأثير شرط فاسد بر عقد ممكن است با توجه به نوع آن متفاوت باشد كه عبارت. )371ص
يع، اجاره، مزارعه، در عقود معاوضي مانند انواع بو وجود شرط فاسد مانند زيادي در عوض، 

، 1، ج 1997مصري، ال؛ 381، ص4، ج 1985زحيلي، ال(د شو  ها موجب فساد عقد مي آنمانند مساقات و 

. اند آن به انعقاد عقد پرداختهبراي زيرا شرط فاسد در تعارض با مبنايي است كه طرفين ، )127ص
در عقود معاوضوي «: يدگو  از فقه حنفي ميا پيروي قانون مدني افغانستان نيز ب622مادة 

، تعليق و اقتران عقد، به شرط فاسد جواز نداشته و در اثر چنين شرطي عقد فاسد )معاوضي(
  .»شود پنداشته مي

ها تعادل عوضين شرط نيست و به صورت تبرعي يا  شرط فاسد در عقودي كه در آن
 شرط فاسد ،)381، ص4، ج 1985زحيلي، ال(اثر بوده  بيگردند،  غيرمعاوضي و غيرمالي منعقد مي

تنها خود  باشد، نهشده اما اگر شرط فاسد باعث تعليق عقد . تلقي خواهد شدملغي موجود، 
 623 ةماد. )127، ص1، ج 1997مصري، ال(د شو  عقد نيز ميكنندة  باطل خواهد بود، بلكه غيشرط مل

ط فاسد، عقد در صورت اقتران عقود غيرمعاوضي به شر«: قانون مدني نيز تصريح كرده است
  .»گردد تعليق شرط فاسد موجب بطالن آن مي. باشد صحيح بوده، شرط ملغي مي

مانند نكاح و طالق بدون هستند؛  1»اسقاطات محض«دستة شرط فاسد در عقودي كه از 
 در صورت ،اثر بوده بي حق شفعه، ابرام دين، عفو قصاص و آزاد كردن برده، دن نكرمال، اجرا

، 2005حنفي، الموصلي ال(د شو مياعتباري خود شرط   فقط باعث بيهر ترتيببه وجود شرط فاسد، 

 قانون مدني 624 ةماد.  و تأثيري در عقد نخواهد داشت)127، ص1، ج 1997مصري، ال؛ 186ص
عقودي كه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعليق آن به شرط مناسب يا «: گويد مي

شود، شرط در اين   آن به شرط فاسد صحيح پنداشته ميغيرمناسب، منعقد گرديده و يا اقتران
  .»گردد صورت ملغي مي

 مانند 2»اطالقات«شرط فاسد در عقود توثيقي مثل كفالت، حواله و رهن، همچنين در 
اعتبار و بدون اثر تلقي  بيو شرط فاسد است آن هيچ اثري نداشته، عقد صحيح مانند وكالت و 

عقودي كه اطالقات «: دارد ي قانون مدني مقرر م625مادة  .)127، ص1، ج 1997مصري، ال(د شو مي

                                                           
اما اگر در . منظور از اسقاطات، عقودي هستند كه با هدف اسقاط حق منعقد شده، فرقي ميان معوض بودن يا نبودن نيست. 1

گويند و اگر معوض باشد، آن را اسقاطات داراي معناي معاوضه مانند خلع در  ض نباشد، به آن اسقاطات محض ميمقابل عو
 .)71 و 42، ص12؛ ج 80، ص5تا، ج  الكاساني، بي. ك.ر(گويند  و از قصاص ميفطالق و ديه در ع

دهد؛ مانند وكالت، وصايت و   را ميالتصرف، صالحيت تصرف  منظور از اطالقات، عقودي هستند كه براي شخص ممنوع.2
 ).69، ص9تا، ج  الكاساني، بي. ك.ر(اجازه دادن براي صغار مميز به عمل تجارت و قضا 
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شناخته شود، تعليق آن به شرط مناسب و شروط فاسد صحيح بوده، شرط فاسد ملغي پنداشته 
  .»شود مي

مردم متعارف ميان شروط فاسدي كه حنفي ، از ديدگاه فقهاي هاي يادشده نمونهباوجود 
 صحيح ،، اگر در ضمن عقد معاوضي شرط شوددشو نميها موجب فساد  بوده و از نظر آن

 به دليل اينكه ضمانت اجراي فساد ؛)128، ص2، ج 2005جزيري، ال(گردد  و باعث فساد نمياست 
  .عقد براي حفظ مصلحت جامعه است

  
  آثار عقود باطل و فاسد. 5
  بطالن .1. 5

دليل آثاري را بر آن مترتب دانند و به همين  تمام مذاهب اسالمي عقد باطل را غيرمنعقد مي
ها را  توانند استرداد آن لذا اگر در اثر عقد باطل عوضين تسليم شده باشد، هريك مي. دانند نمي

اي شكل   به دليل اينكه رابطه،، الزام به تسليم مقدور نيستباشدبخواهند و اگر تسليم نشده 
  .)50، ص1391شعاريان و قربان زاده، ( نگرفته است

، 1، ج 2004سنهوري، ال( شود آثار فرعي از عقد باطل حادث مصاديقي است در البته ممكن

 مانند آثار مادي كه از آن ناشي ؛ تأييد وجود و تشكيل عقد باطل نيستاي كه به معن)401ص
عنوان مقبوض به عقد با شود و مانند مسئوليت متصرف مال در قبال تلف يا نقصان آن كه  مي

البته ).  قانون مدني افغانستان619مادة  قانون مدني ايران و 366دة ما(فاسد قابل بررسي است 
اصالحي قانون تجارت آمده اليحة  271مادة عقود باطل قابل اصالح كه به صورت استثنايي در 

اصالح گفته  پيش به دليل اينكه عامل بطالن ازبين رفته و عقد ؛تواند داراي اثر باشد  مي،است
  .1عنوان عقد فاسد در مفهوم فقه حنفيبا  اما نه ،شده و تبديل به عقد صحيح گرديده است

  
  فساد. 2. 5

آور است و طرفين بايد مدام در پي فسخ آن  با آنكه از ديدگاه فقهاي حنفي عقد فاسد معصيت
د كه بسته به شو   مي مالكيت باشد، اما تحت شرايطي داراي آثاريةكنند تواند ايجاد باشند و نمي

  :استاز آن باشد، متفاوت پس اينكه قبل از قبض يا 
  
  

                                                           
دانند كه داللت بر تصحيح   منسوخ قانون تجارت مي84 قانون تجارت را همانند مادة 271دانان مادة  برخي از حقوق. 1

موردي كه پس از طرح دعواي بطالن و پيش از صدور حكم بطالن آن معامله، موجب معامالت باطل ندارد و عبارت است از 
  ).78-79، ص1385شهيدي، (بطالن رفع شود؛ يعني بطالن معاملة يادشده اصالً احراز نشده است 
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   قبل از قبض.1. 2. 5
شده از سوي شارع است و انعقاد آن همواره با  ، عقد فاسد، عقد نهيبيان شدگونه كه  همان

و از لذا در فقه گفته شده است كه طرفين بايد دائم در پي فسخ آن باشند .  است همراهمعصيت
 بر آن تأكيد كرده 627مادة آلودگي موجود در آن پرهيز نمايند و قانون مدني افغانستان نيز در 

 لذا ،شوند مي باعث گسترش فساد در جامعه آلود همچنين گفته شده است كه افعال گناه. است
أتاسي، ؛ 111، ص4، ج 1997سنهوري، ال(تواند عقد را فسخ كند  قاضي نيز در صورت آگاهي از آن مي

به همين . چراكه حق شرعي است و اجراي عقد نيز توأم با معصيت خواهد بود؛ )60، صتا بي
، 1996حسني، معروف ال(د د اثري متصور شتوان يوجه نم هيچ ض براي عقد فاسد بهدليل، تا قبل از قب

راي  اگر عقد فاسد قبل از قبض دازيرا ،كه در باطل هيچ اثري قابل تصور نيست چنان، )227ص
گردد؛ چراكه از يك سو به اين معناست كه عقد الزم است و  اثر باشد، باعث ايجاد تناقض مي
يد مدام در  اما از سوي ديگر عقد نهي شده است و طرفين با،طرفين متعهد به اجراي آن هستند

 يدور. )235، ص2003القراله، ؛494، ص4، ج 1985؛ الزحيلي، 54-53، ص9تا، ج  ي، بيالكاسان( پي فسخ آن باشند
  .در نباشواي عقد فاسد قبل از قبض، اثري متصكند كه بر ي ماز اين تناقض اقتضا

 تا قبل از قبض، عقد فاسد را مانند باطل  از فقه حنفيقانون مدني افغانستان نيز به پيروي
د انعقانظر داند؛ گرچه عقد فاسد از  مالكيت نميافادة  قبض آن را نيز باعث ،اثر دانسته بي

عقد فاسد نتايج عقد قانوني را : آمده است قانون مدني افغانستان 636 ةلذا در ماد. موجود است
عقد فاسد ملكيت معقودعليه را افاده «: چنين بيان شده است نيز 621 ة در ماد؛در پي ندارد

بنابراين، تا قبل از قبض، . »، مگر اينكه قبض به رضاي مالك آن صورت گرفته باشدكند نمي
مشتري يا از سوي يع در مالكيت بايع است و اگر تلف شود از حساب او رفته است و اگر مب

عنوان يك حادثه، ضامن خواهد   اما به،عقد صحيح را نداردتأثير  با آنكه ،در يد او ازبين برود
 حتي ؛تا قبل از تنفيذ، هميشه قابل فسخ استنظر از اين . ) قانون مدني افغانستان636مادة (بود 

گر اين حق به ورثه منتقل شده باشد كه در آن صورت همانند عقد باطل بوده و الزم است ا
 ربا و يا اسقاط شرط فاسد، ةمانند ازال البته اگر فساد برطرف شود، .1عوضين بازگردانده شوند

  قانون مدني626 ةماد. )110همان، صالسنهوري، ( آور خواهد بود عنوان عقد صحيح بر طرفين الزام به
؛ توانند عقد فاسد را فسخ نمايند ها مي نيز تصريح دارد كه هريك از طرفين عقد يا وراث آن

برابر مادة است، نشده كه عقد فاسد فسخ تا هنگامي لذا . مگر اينكه سبب فساد ازبين رفته باشد
  .بر آن اثري ندارد و كمتر از فسخ نيز مجاز نيست هاجاز ، قانون مدني627

  

                                                           
 الى ان ياخذ الثمن و  فان كان البائع قبض الثمن كان للمشتري ان يحبس المبيع الفاسد البيع فسخ اذا«: مجلةاالحكام 373 مادة. 1

 .»يسترده من البائع
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  بعد از قبض .2. 2. 5
، 1997بغدادي، ال( 1كند  ملكيت مية عقد فاسد بعد از قبض افاد،گويند اساس روايتي مي برها  حنفي

 انتفاع از عين مملوك مباح و قانوني نيست؛ چراكه انتفاع از ،اما اين ملكيت فاسد بوده، )78 ص
اين .  خواهد بود كه فعلي حرامانجامد يعين مورد معامله در عقد فاسد به استقرار فساد م

كه عقد فاسد است، قابض نظر از اين . موضوع در فقه حنفي بدون اختالف پذيرفته شده است
اين . )114همان، ص ؛ السنهوري،55، ص9، ج تا يبكاساني، ال( نه مسمي را ،بايد قيمت يا مثل را بپردازد

، عقد فاسد غيرقابل فسخ است كه در شرايطي مانند بيع يا هبه، بر اثر قبضنظر بيني از اين  پيش
قبض در عقد فاسد، «: گويد  مي631مادة لذا قانون مدني در ؛ )497، ص4، ج 1985الزحيلي، (د شو مي

األحكام مجلة  371مادة در . »كند ملكيت قابل فسخ را افاده نموده و انتفاع از آن را افاده نمي
ني قبض با اجازه باعث ملكيت  يع؛گردد وسيلة قبض، مفيد حكم مي العدليه نيز بيع فاسد به

 و ، مثل،شود و اگر مال از نوع وزني باشد ، ضمان الزم ميشود اگر مال نزد قابض تلف ،شده
 البته در عقد فاسد ناشي از اكراه،.  به مالك بدهد راقيمت روز قبضقابض اگر قيمي باشد، بايد 

 وارد شده باشد؛ چراكه در د و بايد اجازه نيز بر آنشو   قبض باعث انتقال مالكيت نميصرف
وجود  اما رضايت در آن ، اصل كه عبارت از ايجاب و قبول باشد، وجود دارد،عقد اكراهي

به اين دليل كه  .)55 و 99، ص24، جزء تا سرخسي، بي(گردد   صحيح ميندارد كه با الحاق اجازه به آن،
 حكمبين رفتن از و فقدان شرط صحت باعث ، نه شرط حكم،اصوالً رضا شرط صحت است

ها مربوط به  فساد در آنشود؛ البته در عقودي كه  شود و با وقوع رضا، فساد رفع مي نمي
  .)38، ص12، ج تا بيالكاساني، ( نه حق شرعي مانند حرمت ربا ،الناس باشد حق

  استفقه حنفي، قبض به عقد فاسد مشابه غصب دانسته شدهپاية بايد توجه داشت كه بر  
غاصب ها  حنفيده است؛ چراكه يادي نشرو از ضمان منافع  اين دانند، از ن ميو غاصب را ضام

كاساني، ال .ك.ر(ند كن مي اما مبيع بر اثر عقد فاسد و قبض آن را ضمانت ،دانند را ضامن منافع نمي

  .)15- 26، ص12ج ، تا بي
د ازبين  عقد فاسةوسيل باتوجه به اينكه مالكيت بايع در بيع يا مالك در ساير عقود به

به اين ترتيب حق شفعه نيز وجود نخواهد داشت؛ به اين دليل كه حق بايع در استرداد ، رود نمي
. )109 همان، صالسنهوري،(  مگر آنكه حق فسخ ناشي از فساد ازبين رفته باشد،مبيع قطع نشده است

                                                           
هنگامي كه عايشه خواست : دانند كه آمده است ها دليل افادة ملكيت در عقد فاسد بعد از قبض را حديث بريره مي حنفي. 1

بريره را خريد و عايشه با اين شرط . را بخرد، مالك آن از فروش خودداري كرد؛ مگر اينكه والء با او باشد» بريره«كنيزي به نام 
گويند اين  مي. ايشان عتق را صحيح، اما شرط يعني والء را باطل دانستند. سپس آزاد كرد و ماجرا را با رسول خدا در ميان نهاد

عمل كه پيامبر عتق را كه تصرف در ملك غير است، باوجود فساد بيع به دليل شرط فاسد جايز دانسته، دليلي بر صحت 
كند؛ وگرنه عايشه  كند كه عقد فاسد پس از قبض ايجاد ملكيت مي است و اين مطلب را اثبات ميتصرفات در عقد فاسد 

  ).184، ص2005حنفي، (توانست در ملك غير تصرف و كنيز ديگري را آزاد كند  نمي
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 مجله 1026ة ماداز پيروي د كه قانون مدني به شو  گونه كه در بيع خياري شفعه جاري نمي همان
 در بيعي كه در آن -6... در موارد آتي شفع نيست «:  اشاره كرده است2226مادة در بند شش 

  .»مگر اين كه بايع خيار را ساقط نموده و بيع الزم گردد. بايع خيار شرط داشته باشد
شود و مالكيت ناشي از عقد فاسد  بنابراين، در عقد فاسد حتي با قبض مالكيت منتقل نمي 

ز نوع خاص است و ويژگي مالكيت مطلق ناشي از عقد صحيح را ندارد و تحت شرايطي ا
 قبض  اينكهاول: ند ازا عبارت شرايطاين  ؛)113، 114همان، صسنهوري، ال( قابل فسخ است تلكيام

شود؛  اگر قبض بدون اجازه باشد، مالكيت ثابت نمي. بايع صورت گرفته باشداجازة با بايد 
 اجازه رضايت و رغبت ةوسيل اسد نوعي رضايت و رغبت وجود ندارد و بهچراكه در عقد ف

 قانون مدني 621مادة . )228، ص1996حسني، معروف ال(گردد   و عقد فاسد منقلب ميآيد ميوجود  به
ه رضاي كند، مگر اينكه قبض ب عقد فاسد ملكيت معقودعليه را افاده نمي«: كند نيز تصريح مي

در بيع صحيح است قبول  ةمنزل ؛ چراكه قبض در عقد فاسد به»شدمالك آن صورت گرفته با
از ايجاب و قبول است خودداري  ةمنزل  فسخ قبل از قبض بهكه  چنان،)35، ص25تا، جزء  سرخسي، بي(
 اجازه دهد، اجازه در حكم انشا است  در عقد فاسد اگر مالكهمچنين،. )53، ص9تا، ج  الكاساني، بي(

-39، ص12تا، ج  الكاساني، بي(چنان كه نقش اجازه در اكراه است  كند؛ آن كيت ميملافادة و بيع فاسد 

افادة  اما حنفيه اعتقاد بر ،كند ملكيت نميافادة در صورت سكوت، جمهور معتقدند كه  .)38
 لذا ؛آمدشمار خواهد  همچنين اگر بدون اجازه قبض گردد، متصرف غاصب به. ملكيت دارد

.  شرط خيار نباشدشاملعقد دوم اينكه . )97، صتا حيدر، بي(جازه باشد الزم است كه تصرف با ا
 با بودن ،د، در عقد فاسد نيز ثابت گرديدهشو  گونه كه شرط خيار در عقد صحيح ثابت مي همان

؛ چراكه با وجود خيار، )204، صتا ؛ ابن نجيم، بي114همان، صسنهوري، ال(شود  آن ملكيت حاصل نمي
 قانون 650مادة  حق رجوع براي دارنده نيز باقي خواهد بود كه ،زم بودهعقد نافذ اما غيرال

هرگاه عقد طبيعتاً موجب الزام يكي يا طرفين عقد نگردد يا در «: مدني به اين مطلب اشاره دارد
 مانند ؛»شود آن خيار فسخ براي يكي از طرفين عقد موجود باشد، عقد نافذ غيرالزم پنداشته مي

 و خيار رؤيت در 682مادة  خيار عيب در 662،1مادة ، خيار تعيين در 652ة مادخيار شرط در 
  .نون مدني قا676مادة 
 

  موانع فسخ عقد فاسد. 6
چون حق هم، طرفين عقد فاسد، مكلف به فسخ آن هستند و اين حق فسخ گفته شدكه  چنان

 ،111، صهماننهوري، سال(حتي اگر قاضي نيز به آن علم يابد، بايد عقد را فسخ كند ؛ شرعي است

                                                           
ا را انتخاب كنند كه ه توانند يكي از آن دانند كه در اين صورت طرفين عقد مي ها بيع يكي از اشياي معين را جايز مي حنفي. 1

  ).80 و 12، ص6تا، ج  ؛ الكاساني، بي525، ص4، ج 1985الزحيلي، . ك.ر(شود  گفته مي» خيار تعيين«به آن 
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حال،  با اين. تواند مسقط فسخ باشد  رضايت و اذن طرفين نيز نمي.)237و  238همان، ص؛ القراله، 110
تواند باعث سقوط حق فسخ گردد و در  ها مي اند كه وجود آن  كردهصاديقي را بيانمها  حنفي
  :دشو مياشاره اينجا كه در آمده است  مجله نيز 372مادة 
 1 .تواند مانع فسخ باشد؛ چراكه تصرف مشتري  ارج شدن مبيع از مالكيت مشتري ميخ

لذا . )497، ص4، ج 1985زحيلي، ال( دشو مي تصرف در ملك خود تلقي ،ثانوي، تصرف جايز بوده
و اين عقد به دليل  اگر مشتري مبيع را به شخص ثالثي بفروشد، تصرف او صحيح است

، 2005حنفي،  اليالموصل( دشو  د از سوي مشتري اول و ثالث فسخ توان الناس به آن، نمي تعلق حق

هرگاه «:  به اين موضوع پرداخته است632 ةقانون مدني افغانستان نيز در ماد. )185ص
 شده را به شخص ثالث عقد نمايد، حق فسخ ساقط كننده در عقد فاسد، مال قبض قبض
معقودعليه را از شخص ثالث مطالبه اعادة تواند،  در اين صورت مالك اصلي مي. گردد مي

كننده مطالبه  تواند، قيمت يا مثل معقودعليه را از قبض همچنان شخص ثالث مي. نمايد
 به اين دليل كه ؛تواند به ثالث مراجعه نمايد البته برخالف اين ماده در فقه، مالك نمي. »كند
ن بر مثل يا قيمت است و ضما) 115 همان، صري،سنهوال(اساس عقد صحيح مالك شده است  بر

عنوان مسقط حق فسخ در عقد فاسد،  براي انتقال مالكيت به. شودكه بايد از قابض مطالبه 
عقد دوم بايد صحيح : )116همان، ص السنهوري،( ند ازا رعايت شرايطي الزم است كه عبارت

براي بايع  عقد دوم نبايد حاوي خيار . اگر باطل يا فاسد باشد، مانع فسخ نخواهد بود؛باشد
 به ،دشو  ، در مدت خيار، عقد دوم مانع فسخ عقد فاسد اولي نميصورت اين درغير ؛باشد

نشده اين دليل كه با وجود خيار، به دليل غيرالزم بودن عقد، ملكيت مبيع به مشتري منتقل 
، عقد دوم مانع حق صورت اين درغير ؛ عقد بيع دوم براي بايع عقد فاسد اول نباشد.است

 عقد بيع اول بر اثر اكراه ايجاد نشده باشد كه .دشو  قد اول يعني عقد فاسد نميفسخ ع
چراكه حق فسخ ؛ تواند هر نوع تصرف مشتري را ازبين ببرد ، مكره ميصورت ايندرغير 

اين همان وجه تمايز فاسد بر اثر اكراه و ساير موارد . بايع در عقد اكراهي قطع نشده است
 به اين دليل كه اوالً در ؛ر اينكه امكان نقض تصرفات مشتري باشدالبته مشروط ب. باشد مي

اهللا يا حق شرعي مقدم  الناس نسبت به حق مشتري تعلق گرفته كه اين حقبه بيع دوم حق 
 درحالي كه عقد دوم ؛ استعقد اول اصالً مشروع و وصفاً نامشروع بودهدوم اينكه . است

: گويد  قانون مدني مي561مادة ه همين دليل ب. باشد مياصالً و وصفاً مشروع و صحيح 
 وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده، قبض مبيعه ةشده به اجاز نفاذ عقود شخص تهديد«

در چنين حالت هر نوع تصرف غيرقابل نقض صحيح بوده، . نمايد ملكيت فاسد را افاده مي
  .»باشد ميشخص تهديدشده در مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير 
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 2.،از موانع فسخ عقد فاسد است و  تغيير صورت مبيع و براي مثال تبديل پارچه به لباس 
شده تغيير شكل  هرگاه مال قبض«: تصريح كرده استبه آن  قانون مدني نيز 635 ةماد

مانند سكة طال كه مشتري به بيع ؛ »گردد نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مال الزم مي
 عقد فاسد بر اثر تغيير ،است كه در اين مثالكرده  لك شده و آن را تبديل به انگشترفاسد ما

قبض مبيع ناشي از عقد  ضمانت ،در فقه. ديگر قابليت فسخ را نخواهد داشتشكل مبيع 
حال، اين تشبيه به معناي يكسان بودن قواعد راجع  با اين فاسد به غصب تشبيه شده است؛

و نيست؛ براي مثال، در غصب، در فقه مقبوض به عقد فاسد غصب و بر به ضمان حاكم 
 بنايي ساخته شده باشد، اين بنا مانع استرداد نيست و شده در حالتي كه در زمين غصب

تعيير شكل مبيع ،  اما در عقد فاسد.تواند تخريب بنا و استرداد زمين را مطالبه كند مالك مي
ري ضامن پرداخت قيمت زمين در زمان قبض  مشت، ساختمان در آن، مانع فسخ شدهيبا بنا

 قانون مدني 633مادة اساس   برشايان ذكر است كه. )117، 119همان، صسنهوري، ال( خواهد بود
مانع اشد، اعم از متصل و منفصل بناشي از اصل، اگر تغيير در اثر زيادي از فقه، برگرفته و 

، ، نقصان باشدمچنين اگر اين تغيير ه.از فسخ نيست و بايد كه همراه مبيع بازگردانده شود
  .)118 همان، صالسنهوري،(د شو  مانع فسخ نمي

 3.تواند از موانع فسخ باشد كه در اين صورت، بايع بايد قيمت يا   ازبين رفتن مبيع نيز مي
به اين دليل كه در عقد فاسد، قبض . مثل را مطالبه نمايد؛ همچنان كه در غصب چنين است

تغيير ناشي . )19، ص2005حنفي، الموصلي ال(د شو  ب تضمين قيمت روز قبض مييا تلف آن موج
، تابيكاساني، ال( مال همراه با جبران خسارت ةد به فسخ و اعادكن  از نقصان، مالك را مخير مي

اين نقصان معنايي  لك باشد،اما اگر نقصان ناشي از عمل خود ما. يا قبول معامله) 32: 9ج 
شده  هرگاه تغيير در مال قبض« قانون مدني نيز تصريح دارد كه 634مادة  .دجز استرداد ندار

تواند مال مذكور را با جبران خسارت  بر اثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال مي
همچنين اگر نقصان ناشي از . »مگر اينكه نقص ناشي از عمل مالك باشد. مطالبه نمايد

  .)117، 118صهمان، سنهوري، ال(د شو  آفات سماوي باشد نيز مانع فسخ نمي
 4.اگر در قسمتي از عقد فاسد قابل تجزيه، . شودتواند مانع فسخ   قابليت تبعيض مبيع مي

؛ فرقي شودمند   بهره  از آثار قانوني آنكرده،تواند مال را تملك  فساد نباشد، مشتري مي
 قانون 630مادة . رط فاسدكند كه عامل فساد در نفس عقد باشد يا آنكه ناشي از ش نمي

تواند  صاحب شرط فاسد مي«بيني كرده است كه  شرط فاسد پيشخصوص مدني فقط در 
. با تمسك جزء صحيح عقد، شرط را ساقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد

جزء صحيح عقد وقتي . تواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه كند طرف مقابل نمي
  .»گردد كه به حيث عقد مستقل درآيد يظاهر م
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 5 . اگر سبب فساد . تواند عقد فاسد را تبديل به عقد صحيح كند شرط ميدارندة انصراف
 قانون مدني، عقد فاسد از عقود معاوضي 622مادة اساس  ناشي از شرط فاسد بوده و بر

در نصراف دهد، از حق شرط خود اتواند  ميشده است، شرط باشد، شخصي كه به نفع او 
 ؛)110، صپيشينسنهوري، ال(د شو ميتبديل  عقد به صحيح شده،حق فسخ ساقط اين صورت 

نفع آن را اسقاط نمايد كه اين امر  مانند اينكه أجل يا خياري را كه باعث فساد شده، ذي
 شرط است ة چراكه اين حق دارند،كه پيش از اين وجود نداشتنشانة رضايتي است كه 

البته الزم است كه شرط فاسد باعث تعليق در . يا خيركند نظر  ويش صرفكه از حق خ
  .، خود عقد نيز باطل خواهد بودصورت اين نشده باشد كه درغير عقد غيرمعاوضي

  
  نتيجه. 7

قواعد حاكم بر اركان يا شرايط نكردن در نظام حقوقي ايران، ضمانت اجراي اصلي رعايت 
در كنار بطالن، غيرنافذ بودن نيز ضمانت اجراي ديگر . تاساسي در انعقاد عقود، بطالن اس

همچنين، عناوين ديگري مانند قابل ابطال به . است كه اصوالً قلمرو اعمال محدودي دارد
كه  گذار در جهت قاعده قرار دادن آن نيست؛ چنان  اما رويكرد قانون،صورت خاص وجود دارد

 اصالحي ة اليح271 ة مانند ماد،ح دانسته استعقد باطل را قابل اصالشرايطي گذار در  قانون
قانون تجارت كه به صورت استثنايي و خاص درنظر گرفته شده است و البته آن را بسيار مشابه 

  .دساز  عقد فاسد در مفهوم مذهب حنفي مي
شرايط نكردن عنوان ضمانت اجراي رعايت  در نظام حقوقي افغانستان نيز قاعدة اصلي به

 ديگري ة فقه حنفي، قاعدبر پايةاما . د عقود، در كنار نهاد موقوف، بطالن استاساسي در انعقا
گيرد و داراي  عقد صحيح و باطل قرار ميميان است كه شده درنظر گرفته » فساد«عنوان با 

كه در نظام حقوقي كشورهاي غربي مانند فرانسه، عقد باطل نسبي  قواعدي گسترده است؛ چنان
نظام حقوقي افغانستان با شناسايي و تأييد عقد . قواعدي گسترده استيا قابل ابطال داراي 

تواند راهكاري  فاسد متفاوت از باطل، براي بطالن عقود مراتبي را درنظر گرفته است كه مي
حفظ روابط حقوقي اشخاص باشد و در مواردي كه امكان رفع برخي راستاي مناسب در 

، از بطالن عقود وجود داردي حاكم بر انعقاد عقود شرايط اساسنكردن تخلفات ناشي از رعايت 
يعني بسته به اينكه اهميت رعايت قواعد حاكم بر انعقاد عقود به چه ميزان شود؛ جلوگيري 

 كه در متن يا بر اثر شرط، هنگاميبراي مثال . استها نيز متفاوت  باشد، ضمانت اجراي آن
 يا ،ن از بطالن عقد جلوگيري كرد، با حذف ضرر بتواباشدضرري متوجه يكي از طرفين 

از بطالن عقد بتوان از انعقاد امكان تعيين باشد، پس  اما ،درصورتي كه موضوع عقد تعيين نشده
  .درعمل آو جلوگيري به
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اند تا در  نظر گرفته هاي حقوقي براي بطالن عقود مراتبي را در  با توجه به اينكه برخي نظام
جاي  گذار به ، بهتر است در نظام حقوقي ايران نيز قانونگام نخست از بطالن جلوگيري كنند

اي عام را در اين خصوص  بيني كرده است، قاعده نهادهاي مختلف كه به صورت موردي پيش
عام حقوقي را با قاعدة درنظر بگيرد تا از تعدد نهادهاي حاكم به صورت خاص و موردي، 

 مشخص نمايد تا اگر امكان اصالح  در پرتو نظام حقوقي و فقهيشده تعيينهاي  چارچوب
بطالن، نهاد پيش از ؛ يعني شوددر گام نخست، از بطالن عقود جلوگيري وجود داشته باشد، 

به تداوم روابط بتوان اين طريق از تر از غيرنافذ وارد نظام حقوقي گردد تا  اي گسترده واسطه
آن و كه برخي از احكام اصرار بر پذيرش مفهوم عقد فاسد نيست؛ چرا .دكرقراردادي كمك 

غيرقابل پذيرش است و با اصول حقوقي   افغانستانين مدن قانو631 ةازجمله حكم مقرر در ماد
ا ترديدي هم ام ؛)110همان، ص، سنهوريال(رسد  نظر مي همخواني ندارد و به لسان سنهوري عجيب به

انسجام نظام اند به تو ي، مي قرارداديام در موضوع ضمانت اجرا عيا نيست كه تدوين قاعده
اي عام با  كه قاعدهد شو ميبه همين دليل، پيشنهاد .  كمك كندي تجار وي مدنيحقوق قراردادها

توجه به كليات مربوط به عقود فاسد و قابل ابطال تدوين گردد تا با ساختار كلي نظام حقوقي 
روابط بخش  اومشده، تدشمرده ن البطپيش از اي  ايران نيز سازگار باشد و بتواند مرحله

يعني از قواعد مفصل مربوط به عقد فاسد در جهت تقويت قواعد مختصر عقود . دگردقراردادي 
با » عقد قابل ابطال«عنوان با   ياغيرنافذ و قابل ابطال كمك گرفته شود تا نهاد حقوقي مستقل

ه ك نان؛ چبه اين ترتيب بطالن مراتبي پيدا كندكه  هاي مشخص حقوقي تدوين گردد چارچوب
، 1، ج 2004سنهوري، ال .ك.ر( قواعد بطالن مطلق و نسبي را تقويت كرده است قانون مدني مصر

تواند در  قواعد مربوط به عقد فاسد مي. دشو   كه مشمول تمام قواعد مدني و تجاري مي)397ص
 اثر است و بعد بيكه عقد فاسد تا قبل از قبض خصوص  بهعنوان راهنما باشد؛  اين خصوص به
بطالن پيش از عنوان مرحلة  بهاست  توانسته گردد، كه از اين طريق هم آثاري مياز قبض داراي 
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