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 با تأکید بر رویه قضاییشخصیت در صحت و اعتبار قراردادها  ریتأث
            2سید مهدی عالمه               1امیرمحمّد جعفری هرندی

 

 

 

 چکیده
با مقاله . این از جمله عناصر بنیادین و حیاتی در هر قراردادی در کلیه سیستم های حقوقی می باشد مقوله شخصیت

در پرتو دکترین و آرای حقوقی مورد بحث و تأثیر شخصیت را در سیستم حقوقی ایران و  ،ایرانرویکردی به حقوق 

 اقراردادههمه ؛ اما در می نمایدنقش مهمی را ایفا  ،طرفینشخصیت  ،عقود و قراردادهادهد. در برخی قرار میبررسی 

اشاره نمود  ایران قانون مدنی 102ماده توان به  برای مثال در این حوزه مینیست.  و به شکل یکسان گونه این ،این تأثیر

که شخصیت   مواردی آورد مگر دراشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمیکه به موجب آن 

، مهم عامل کشورهای رومی ژرمنی نیز شخصیتطبق حقوق  بر عالوه بر اینعلت عمده انعقاد عقد بوده باشد.  ،طرف

 تواند همة ایناست که میعقد  ةعنوان اشتباه در جوهر  وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به دیگربه بیان است. 

 ا و عناصر اصلی وشخصیت از اجزبه طور کلی در این قراردادها چرا که . کندمخدوش را در مجموع  گونه قراردادها

 ،مقالهدر این  .می گرددبطالن قرارداد و فقدان آن )نبودن شخصیت مقصود( موجب  عقد به شمار می روداساسی 

 است.  پرداختهبه شیوه تحلیلی به تبیین این موضوع در نظام حقوقی ایران  ،نگارنده

 

 شخصیت، صحت، قرارداد، اعمال حقوقی.  ها: کلیدواژه
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 مقدمه

 حسبی امور. قانون است محجورین از حمایت و اشخاصمبحث  مدنی، حقوق مهم مباحث از یکی

 و حسن و منافع و مصالح تشخیص به قادر دماغی قوای ضعف واسطه به که افرادی خصوص در

 افراد سوء استفاده مانع تا است کرده بینی پیش را حجر احکام صدورامکان  نیستند خود امور قبح

 .نماید ساقط اعتبار درجه از را حقوقی آنان و اعمال شده اشخاصی چنین نفس ضعف از وجسود

 زوال یا عقالنی و ذهنی توانی کم یا ناتوانی علت به که دارند وجود اشخاصی ،محجورین بر عالوه

 را الزم است انسان حیات برای که حقوقی اعمال و کنند تصرف خود امور در توانند نمی عقل،

 طول در مزمن بیماری یک و معمول  گسترده اختالل یک ذهنی و عقالنی ی. ناتواندهند انجام

 از ای دامنه یا مغز گسترده عملکرد و ساختار یرو وضعیت، این کننده ایجاد عوامل که زندگی است

 عقب های به بیماری توان می اختالالت این بارز مصادیق از. گذارد می شدید اثر تا مالیم عالئم

در . البته اشاره کرد لزایمرآ و روانکسالت  ی،زوفرنیاسک دمانس، یا عقلزوال  ذهنی، ماندگی

 در حتی و شود اختالل دچار افراد تمیز و ذهنی توانایی استممکن  نیز، افراد زندگی از مراحلی

 ذهنی اختالالت گاهی که کهنسالی دوران درمثالً  باشد، همراه تمیز و دماغی افول قوای با مواردی

 داده دست از کامالً را خود هوشیاری و برد می سر به کما در که یا فردی و گردد می ایجاد عقلی و

 قانون که خاص های وضعیت با افراد به را حجر توان احکام می آیا که است این سؤال. حال است

 داد؟ تسری ننموده ذکر محجورین شمار در را ها آن

 اشخاص از کند بیان را حجر اسباب این که جایبه  مدنی، قانون 2106 ماده در ایران گذار قانون

محجور  مجانین، و رشید غیراشخاص  صغار، ،ماده این اساس. بر است صحبت نموده محجور

 به توجه با رسد می نظر. به هستند ممنوع خود مالی و حقوق اموال در تصرف از و شده محسوب

 ولی .است منفی سؤال این دارد پاسخ قانون تصریح به نیاز و است استثناء ،اهلیت عدم این که

 را افراد نیا بر این، عالوه و دارند نیاز گذار قانون های حمایت به افراد شد گفته که طور همان

از  آنان از نکردن حمایت و گذاشتن آزاد رای؛ زگذاشت آزاد و حمایت بی اجتماع در توان نمی

 امور در اختالل و ایشان خانواده زیان موجب دیگر طرف از و افراد این خود زیان موجب طرفی

 قرار خاص توجه مورد را افراد نیا متمدن، جوامع جهت نی. بدشد خواهد و اجتماعی اقتصادی
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 ایران. در اند کرده بینی پیش آنان حقوقی اعمال و آنان مورد در حمایتی مخصوصی مقررات و داده

 توجه ازمندین مالی، حقوق و تصرفات در ویژه به که دارند حقوقی اجرای منظور به افراد نیا نیز،

 در که است این در ی. شگفتخاص هستند نهادهای قالب در حمایتی رویکرد با گذار قانون ویژه

 به اعتنایی نیز های حقوقی نوشته در و ندارد وجود افراد این خصوص در ای ویژه احکام ،قوانین

 و شده داده قرار بررسی مورد قضایی متعدد رایآ که است این بر قصد مقاله این در .شود نمی ها آن

 که صادره نادرست آرای تا گیرد قرار ارزیابی و نقد مورد موارد این در حجر برای شده ذکر مبنای

 داده شود. زیتم حیصح یراآاز  باشد نمی استوار صحیحی مبنای بر

. قبل بیان شد، دارای مفهومی اصطالحی است قسمتعالوه بر مفهوم لغوی که در « شخصیت»واژه 

رود؛ ولی در  شناسی و حقوق به کار می جامعهشناسی،  های مختلف، ازجمله روان این واژه در رشته

« منش»یا « شخصیت»شناسی،  در اصطالح روان .هر رشته معنا و مفهوم مخصوص به خود دارد

لحظه از تحول وى  انسان که در هر...( احساسات، افکار، عواطف و)عبارت از مجموعه نفسانیات 

 .یمدر حقیقت با نوعی از تجلیات روانی شخصیت او روبرو هست

شخصیت : »کند این تعریف را از شخصیت مطرح می 2،شناسی اجتماعی، لیونگ از دیدگاه روان

چنین افکار یک فرد  ها، خصوصیات و هم پیوسته از عادات، طرز تلقی  هم  بیش به و  تی کمأمظهر هی

یابند و در داخل در  های خاص و عام سازمان می ها و منزلت صورت نقش  است که در خارج به

ها  ها، نقش انگیزه ها و اهداف که با چنین افکار، ارزشحوش خودآگاهی، مفهوم خود و هم و  حول

از دیدگاه  7و شیلز 1پارسنز .(120: 2761 ،یساروجان) «ردیپذ یها مربوطند، قوام م و منزلت

نظامی خاص، مشخص و هم ساز، متشکل از : »کنند گونه تعریف می شناسی، شخصیت را این جامعه

گیرند، یا توسط  هایی که در برابرش قرار می های فرد را در انتخاب راه ها که واکنش نیازها و آمادگی

سازد، هدایت  وضع موجود و یا وضعی که خود برای خود یا به خاطر اهداف خود فراهم می

 نظر از ظواهر احوال  است قطع« وجود»حقیقت « شخصیت»لحاظ فلسفی  از .(122 مان،ه) «کنند می

 .(71 :2766 ،یانیآشت یفتح)

                                                                 
1 - Carl Gustav Jung 
2 - Talcott Parson 
3 - Dward Shils 
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 «شخصیت»مفهوم اصطالحی واژه  -1

که موضوع حقوق و  حالت تشخص شخص از جهت این»به « شخصیت»در ترمینولوژی حقوق، 

که « .کسی که موضوع حق قرار گیرد»عبارت است از « شخص»معنا شده است و « تکالیف است

 شود و شخص حقوقی را شامل می( نامند میکه آن را انسان و شخص طبیعی هم )شخص حقیقی 

، وصف، قابلیت و شایستگی «شخصیت»در اصطالح حقوقی  .(13-70 :2730 ،یلنگرود یجعفر)

واسطه یا بدون  که بتواند طرف و صاحب حق و تکلیف باشد و آن را با  است برای این« شخص»

برخی نویسندگان با این استدالل که حق و تکلیف از موضوعات حقوقی . واسطه اجرا نماید

اشخاص »که اعم از شخصیت  اند دهینام« شخصیت حقوقی»را « شخص»باشند، این وضعیت  می

شخصیت در مفهوم فوق دارای عناصری است که  .(210: 2717 ،یامام)است « حقیقی و حقوقی

در علوم اجتماعی و « شخصیت» رسد یم به نظر. باشد شامل احوال شخصیه و اهلیت می

افراد   نظر این علوم همه که از  و به لحاظ این جهت  نیا باشد که از شناسی مفهومی ذهنی می روان

در این علوم « شخصیت»باشند؛ اما موضوع  دارای شخصیت هستند با علم حقوق دارای مشابهت می

 نیبنابرا. یا کار یا به هنگام فراغت داردهمان انسان واقعی است با همان وضعی که در خیابان 

 .(201: 2767ستوده، ) کند است که انسان خاصی را مشخص می یشناخت شخصیت، یک کلیت روان

باشد از این  که حقوق برای موضوعاتی غیر از انسان نیز قائل به وجود شخصیت می  با توجه به این

 .شناسی متفاوت است نظر با علوم اجتماعی و روان

  قابلیت حاصل از مجموعه»در معنای مصطلح حقوقی و عبارت از « شخصیت» مقالهدر این 

است که وضع، هویت و موقعیت حقوقی اشخاص را اعم از  ییها یژگیاوصاف، خصوصیات و و

این .« کند حقیقی و حقوقی روشن ساخته و حقوق و تکالیف او را در کلیه سطوح اجتماع معین می

ذاتی و در خصوص شخص حقوقی، اعتباری و ناشی از  ،(انسان)قابلیت در مورد شخص حقیقی 

  در پی آن است که تفاوت در مجموعه مقالهاین . باشد شناسایی و اعطای قانون یا جامعه می

یا تغییرات ... جمله در عناصر احوال شخصیه مانند، تابعیت، سن و موصوف یا عناصر آن از

 .(31: 2762 ،یدیشه) ؟چه تأثیری در ماهیت و سرنوشت قرارداد دارد ،لیتشخصیت و اه
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 انواع شخصیت-2

 عبارت  که موضوع حقوق و تکالیف است؛ به  شخصیت حالت تشخص شخص است از حیث این

واقع شخص، مبنا و خاستگاه  دیگر شخصیت؛ قابلیت، خصوصیت و صفت شخص است و در 

وابستگی متقابل این دو اصطالح موجب در هم تنیدگی و بیان توأم مالزمه و . باشد شخصیت می

بدین لحاظ برای شناخت انواع شخصیت، ناگزیر از بررسی . گردد ها در هر موضوع می مباحث آن

عنوان کسی که   شخص به ،در علم حقوق و در مفهوم اصطالحی .باشیم مفهوم و انواع شخص می

که آن را حقیقی و عادی نیز  2شخص طبیعی :شود تقسیم میگیرد، به دو نوع  موضوع حق قرار می

 .(7: 2760ساکت، ) نامند که آن را اخالقی، اعتباری یا فرضی نیز می 1شخص حقوقی. گویند می

 

 شخص و شخصیت حقیقی-2-1

رود، در  گویند و در مقابل شخص حقوقی به کار می شخص حقیقی که به آن شخص طبیعی نیز می

افراد انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف : »شده است  چنین تعریفترمینولوژی حقوق 

هر یک از افراد انسان در جامعه دارای »بدین لحاظ  .(13-70: 2730 ،یلنگرود یجعفر) «باشند می

این . دند و آن را اجرا نماینآن دارای حق و تکلیف گرد  وسیله د بهنتوان د و مینباش شخصیت می

جهت   شده است و بدین  به ودیعه گذاشته ها آنقابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در 

دیگر اگر وصف قابلیت و شایستگی   بیان  به .(210: 2717 ،یامام) «نامند انسان را شخص طبیعی می

برای دارا شدن حقوق و تکالیف، ذاتی، همزاد و مالزم شخص باشد این صالحیت را که وابسته به 

تعبیر شده « اهلیت»های مادی و حقوقی شخص بوده و در قانون مدنی از آن به  صفات و ویژگی

د که تنها مصداق بارز و نامی« شخص حقیقی»و دارنده آن را « شخصیت حقیقی»توان  می ،است

صفار، ) ای است که از حیات مستقل و نه جنینی برخوردار است فرد آن انسان زنده  به منحصر

 که باواسطه و به  باشد و به لحاظ این شخص حقیقی دارای اصالت و واقعیت می .(32: 2730

                                                                 
1 aL epnoseep eusosihp -  
2 aL epnoseep esnLop -  
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تقدم وجودی و گیرد، نسبت به شخص حقوقی از  صورت حقیقی موضوع حقوق و تکالیف قرار می 

 .(200 همان،) زمانی برخوردار است

چنان همراه و وابسته شخص انسان است که   است آن  مند شخصیت و اهلیتی که انسان از آن بهره

در  .(33همان، ) تواند آن را سلب و انسان را از شخصیت تهی کند کس حتی خود او نمی  هیچ

نژاد، رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی  جوامع امروز هر انسانی بدون در نظر گرفتن جنس،

نوبه خود شخص   بدین ترتیب یک طفل شیرخوار با یک دیوانه هر یک به. باشد دارای شخصیت می

نظر حقوقی  هایی که برده بودند، از گذشته که بردگی وجود داشت انسان در. دنگرد محسوب می

ستد قرار  و مورد داد ،و همانند اموالآمدند  فاقد شخصیت یا دارای شخصیت ناقص به شمار می

، زاده قاسمیی؛ صفا) لحاظ حقوقی، دوران بردگی و رقیت به سر آمده است امروز از. گرفتند می

شخص حقیقی به اعتبار شخصیت و قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و جهت  .(20: 2730

تواند متمتع از حقوق و مجری  میگیرد و  رفع نیازهای خود، طرف قراردادهای مختلف قرار می

لذا بخش عمده اعمال حقوقی اجتماع توسط و برای این شخص انجام . تکالیف خود گردد

 .مخلوق قصد و اراده او است ،و بسیاری از عقود ردیپذ یم

 

 شخص و شخصیت حقوقی-2-2

زندگی اجتماعی امروز؛ وجود شخص حقوقی است زیرا اداره جامعه و  یها یکی از ضرورت

شایسته، بدون وجود حکومت، دولت و سایر نهادها و بنیادهای حکومتی و  یا گونه  جریان کارها به

، اعم از یرتجاریتجاری و مؤسسات غ یها ها و تأسیس شرکت اموال به آن یا تخصیص پاره

عنوان شخص حمایت   فقط از منافع فرد به  گذار نه قانون. نیست ریپذ ، امکانیرانتفاعیانتفاعی و غ

مشترک تشکیل  یها ها و اجتماعات بشری را که برای وصول به هدف منافع گروه بلکه کند می

خود  یها تیها برای نیل به اهداف و توسعه فعال این گروه. دهد یقرار م تیحما نیز مورد شوند یم

باید بتوانند اعمال الزم برای زندگی حقوقی را اعم از تملک و اداره اموال، اقامه دعوی یا دفاع از 

توان پذیرفت که هر یک از اعضای گروه در تمامی اعمال الزم  نمی. دعاوی مطروحه انجام دهند

که این   ی آنبرا. ها را انجام دهند هم آن گروه شرکت نماید یا همگی با یها برای نیل به هدف



7 

ها شخصیتی متمایز و مجزا از شخصیت  ها بتوانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند باید برای آن گروه

خود اعمال الزم برای  دار تیوسیله نمایندگان صالح  ها اجازه داد که به شان قائل شد و به آن اعضای

شخص طبیعی که صاحب  در حقوق کشورها، عالوه بر رو  نیا از. زندگی حقوقی را انجام دهند

تواند مانند شخص حقیقی  شده است که می  حق و تکلیف است؛ شخص حقوقی نیز شناخته

 .(270همان، ) دار تکلیف گردد صاحب حق و عهده

ها و اجتماعات بشری شخصیت حقوقی قائل شده  فقط برای بعضی از گروه  گذار ایران نه قانون

از اموال را نیز مانند موقوفه از شخصیت حقوقی برخوردار کرده و به مسئوالن حفظ و  یا است، پاره

عالوه بر . ها اجازه داده است به نام شخص حقوقی مزبور تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند اداره آن

شخصیت حقوقی ناقص شده است  ینوع  آن برای انسان قبل از تولد و بعد از فوت نیز قائل به

چه وجود و حیات حقوقی شخص حقیقی با تولد آغاز  لحاظ اگر نیبد .(202 پیشین،صفار، )

قانون مدنی حمل را  316که ماده  تواند دارای حق باشد، چنان شود اما در دوران جنینی نیز می می

این قانون نیز با همین  212که زنده متولد شود و ماده   مشروط بر این داند یمتمتع از حقوق مدنی م

؛ اما تثبیت این شخصیت منوط به زنده متولد شناسد یوصیت به نفع او را صحیح و مؤثر مشرط 

شخصیت حقیقی خود را از دست  ،چه انسان با فوت از سوی دیگر اگر. باشد شدن حمل می

کند که بر اساس آن واجد  نوعی شخصیت حقوقی ناقص برای او فرض می ،ولى شارع دهد یم

 .(201 :2730صفار، ) گردد بار نمی شود اما تکلیفی بر او وق میمثبت حق یها بعضی از جنبه

که وضع آن بر  06/03/2760قانون مجازات اسالمی مصوب  131ماده  1در حقوق ایران تبصره 

باشد؛ در خصوص دیه جنایتی که  اساس این طرز تلقی بوده و مصداق شناسایی این شخصیت می

عنوان میراث به ورثه   دیه مذکور در این ماده به: »داشت یشود اعالم م بر مرده مسلمان واقع می

این  .(201همان، ) «.گردد ، بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میرسد ینم

 شده انیبدین نحو ب 611نیز در تبصره ماده  22/01/2731امر در قانون مجازات اسالمی مصوب 

بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون  رسد یدیه جنایت بر میت به ارث نم»: است

گردد و در غیر این صورت برای او در  رف پرداخت بدهی او میترکه، صَ تیکفا  بودن وی و عدم

 «.شود رف میامور خیر صَ
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توجه اشخاص حقوقی در زندگی و اعمال حقوقی   با توجه به اهمیت و نقش روزافزون و قابل

، شناخت دقیق مفهوم و مقالهعنوان موضوع اصلی این   عقاد عقود متعدد بهطور اعم و ان  جامعه به

 .دینما یماهیت این اصطالح ضروری م

 

 تأثیر شخصیت حقوقی طرف عقد در قرارداد-3

اشخاص . دسته از اشخاص وجود دارند امروزه در زندگی اجتماعی و حیات حقوقی جوامع دو

ها در جامعه به ایفای حقوق و تکالیف خود  آن موازات  حقوقی در کنار اشخاص حقیقی و به

ها مستلزم این است که به اعمال  حیات حقوقی این اشخاص، رفع نیازها و اداره امور آن. پردازند می

که غالباً اموال و امکانات این  به لحاظ این. حقوقی و انعقاد قراردادهای مختلف مبادرت نمایند

تر از اشخاص  وال، اشخاص و اهداف مختلف، گستردهواسطه تجمع و همگرایی ام  اشخاص به

: 2721 ،یدیشه) باشد تر از این افراد می توجه  مراتب قابل  ها به حقیقی است؛ حجم مبادالت آن

ها  آنتوجهی از قراردادها توسط این اشخاص و در راستای اهداف   بر این اساس میزان قابل .(32

اساس قواعد عمومی قراردادها اهلیت طرفین و قصد و رضای که بر  با توجه به این. گردد منعقد می

بایست برای  باشد؛ شخص حقوقی طرف قرارداد می ها از شرایط اساسی صحت هر معامله می آن

 .(211: 2767عدل، ) شده باشد انعقاد آن واجد اهلیت باشد و عقد با قصد و رضای او منعقد

جهت   باشد بدین حقوقی و ماهیت آن نمیعناصر اهلیت شخص حقیقی قابل انطباق با شخص 

اهلیت شخص حقوقی مستلزم ایجاد . بلوغ، عقل و رشد در خصوص این شخص قابل تحقق نیست

محض ایجاد آن   به لحاظ ماهیت اعتباری این شخصیت، به. و شناسایی شخصیت اعتباری آن است

اشخاص حقیقی ممکن است به لحاظ صغر،  که یحال گردد در از اهلیت تام نوع خود برخوردار می

از سوی دیگر اشخاص حقوقی از حقوق و تعهدات . باشند ءفایسفاهت یا جنون فاقد اهلیت است

اداره . ها محدود به قانون و اساسنامه است چنین اهلیت آنهم. ویژه طبیعت انسان برخوردار نیستند

دود اختیارات این نمایندگان بر اساس ح. پذیرد امور شخص حقوقی توسط نمایندگان آن انجام می

خروج نماینده از اختیارات اعطایی و نیز . شود مدیره تعیین می  تأقانون، اساسنامه و مصوبات هی

های مغایر با تخصص شخص حقوقی سبب خلل در صحت قراردادهای این شخص  فعالیت
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معامالت اشخاص حقوقی از سوی دیگر ضوابط خاص حاکم بر  .(122: 2761 د،یعم) گردد می

 . نماید اداری را تابع شرایط خاص می قراردادهای عمومی و یعمومی، تشکیل و بقا

 

 اهلیت شخص حقوقی-4

قانون  122این امر در ماده . باشند اصوالً اشخاص حقوقی از کلیه حقوق و تکالیف برخوردار می

 ،خصوص اشخاص حقیقی در. گذار قرارگرفته است مورد شناسایی قانون 2722تجارت مصوب 

ها است و عدم اهلیت آنان خالف اصل و امری استثنایی است؛ زیرا  اصل بر صالحیت و اهلیت آن

الزمه شخصیت انسان است و محروم ماندن از حقوق مدنی و عدم اهلیت با دو اصل  ،اهلیت

اما در مورد اشخاص  ؛(217: 2727 ان،یکاتوز)منافات دارد « تساوی در برابر قانون»و « آزادی»

. مورد اختالف نویسندگان حقوق مدنی است« استثنایی بودن عدم اهلیت»حقوقی، پذیرش قاعده 

قائلین به نظریه فرضی بودن شخص حقوقی معتقدند این اشخاص فقط برای اموری اهلیت دارند 

مورد این  نتیجه معتقدند که در شان در آن امور اهلیت شناخته است و در گذار برای که قانون

رسد بر اساس حکم  به نظر می. اشخاص برخالف انسان عدم اهلیت، اصل و اهلیت استثنایی است

را در مورد اشخاص حقوقی « استثنایی بودن عدم اهلیت»قانون تجارت، قاعده  122مقرر در ماده 

 ن،یمع) شود موارد استثنایی عدم اهلیت شخص حقوقی در این بند بررسی می. نیز باید پذیرفت

2721 :213). 

 

 تأثیر تغییرات شخصیت در قراردادها-5

عنوان یک اصل اساسی، برای انعقاد تمام قراردادها وجود شخصیت و برخورداری متعاقدان از   به

فقدان این اهلیت موجب ممنوعیت شخص از تصرف و انجام اعمال . باشد اهلیت ضروری می

ای از  اما پاره ؛(111: 2772 ،یکاتب) نامند یحجر محقوقی است که این حالت را در اصطالح فقهی 

 یهای دارای اراده معتبر نیاز دارند، بقا که در حدوث یعنی ایجاد به طرف قراردادها عالوه بر این

از سوی دیگر شخصیت و . باشد عقد نیز منوط به وجود اشخاص دارای اراده معتبر و قانونی می

تغییر در  .(136: 2762 ،ینیاسک) اعم از حقیقی و حقوقی همواره ثابت نیست ،اهلیت اشخاص
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اهلیت اشخاص حقوقی ممکن است سبب عدم  دهنده  لیاحوال شخصیه انسان و عناصر تشک

نتیجه زوال جزئی شخصیت گردد یا موجب پایان آن و فقدان اهلیت  اهلیت تصرف شخص و در

 .می شود تمتع

 

 طرف قراردادتغییر اهلیت تصرف -6

معروف است، به معنای « اهلیت تصرف یا تکسب»که در زبان فقهای امامیه به  ءفایاهلیت است

شایستگی شخص برای انعقاد معامالت مربوط به اموال خود و یا سایر اعمال حقوقی در ارتباط با 

. نامند یم« محجور»نیست  ءدر اصطالح فقهی، شخصی را که دارای اهلیت استیفا. خویشتن است

اصوالً در غالب انواع قراردادها تداوم عقد نیازمند شرایط خاصی نیست اما در برخی عقود تغییر در 

که زوال حجر و برخورداری محجور از   گردد ضمن این اهلیت متعاملین موجب انفساخ قرارداد می

: 2712ی، انیک) شده توسط ولی یا قیم تأثیرگذار باشد اهلیت نیز ممکن است بر قراردادهای منعقد

 به بررسی تأثیر رفع یا بروز حجر در طرف عقد پس از انعقاد قرارداد قسمتدر این  .(107

 پردازیم. می

 

 رفع حجر طرف عقد-7

وصی، قیم یا امین به اعمال حقوقی  ،یواسطه نماینده قانونی یا قضایی خود مانند ول  محجورین به

شده توسط آنان در  نمایندگان مذکور، آثار قراردادهای منعقددر اثر اختیار قانونی . نمایند مبادرت می

موجب قانون و به لحاظ   اختیار و سمت مزبور که به. کند اموال و حقوق مالی محجور بروز می

با زوال حجر وی  ،(276: 2727 ،یرینص)شده است  وضعیت خاص محجور و عدم اهلیت او ایجاد

 .یابد باشد، خاتمه می افاقه مجنون میکه ناشی از بلوغ صغیر، رشد سفیه یا 

پس از زوال سببی که موجب تعیین : »دارد قانون مدنی در خصوص قیمومت مقرر می 2117ماده 

شده  در این خصوص در مورد سرنوشت قراردادهای منعقد. «شود قیم شده، قیمومت مرتفع می

مال  ،که ولی قهری یا قیمدر خصوص موردی . نظر وجود دارد  اختالف ،توسط نمایندگان محجور

دهد  تغییر وضع می ،شود یا محجور صغیر بالغ می ،دهد و در خالل مدت محجور را اجاره می
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آن غیر نافذ و موکول به  از مشهور است که اجاره تا زمانی که حجر وجود دارد صحیح و برای بعد

 .(211: 2722 ،یحسن) اجازه او است

دارد، دشوار است زیرا موضوع اجاره انتقال منافع است و در پذیرفتن این نظر با همه شهرتی که 

قیم و ولی قهری نیز مأمور اداره اموال محجور هستند؛ بنابراین . شود زمره اعمال اداری محسوب می

توان  حجر از بین برود نمی ،ملک او را اجاره بدهند و در خالل مدت ،اگر در مقام اداره مال محجور

سرپرست محجور در حدود صالحیت  ،ولی است زیرا در زمان انعقاد قراردادادعا کرد که اجاره فض

این امر در خصوص عقود تملیکی قابل دفاع است زیرا در این دسته از . خویش اقدام کرده است

قراردادها اثر مستقیم عقد، ایجاد حق عینی یا انتقال مالکیت یا سایر حقوق عینی است حتی اگر 

اما در عقود عهدی، تعهد  ؛منفعت و ذاتاً با عامل زمان درآمیخته باشد عقد، مستمر و موضوع آن

علیه، پس از رفع حجر به سبب زوال والیت و سمت ولی یا قیم ساقط   مستقر بر ذمه مولی

بر اساس نظریه : تأمل است  در این خصوص استدالل اداره حقوقی قوه قضاییه قابل. گردد می

علیه تا زمانی است که  استقرار والیت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی ،مشورتی اداره مذکور

پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت، موجبی برای . علیه کبیر و رشید نشده است مولی

با  .(261: 2727 ،یرینص) تواند رأساً در امور خود مداخله نماید دخالت ولی قهری نیست و کبیر می

قانون مدنی صرفاً محدود به زمان والیت و تا حد  2227قانونی موضوع ماده این توصیف نمایندگی 

شده   علیه تنظیم نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی باشد و هر نوع وکالت کبر و رشد می

. که واجد مدت بوده یا بالعزل باشد  استفاده است اعم از این  باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل

شده باطل  یابد اما قرارداد منعقد چه با رفع حجر، سمت ولی یا قیم پایان می رسد اگر نظر میبه 

این دیدگاه از جهت  .(172: 2770 ،یزدی ییطباطبا) باشد نیست بلکه نیازمند اذن مجدد یا تنفیذ می

 .موافق اصل صحت قراردادها است ،حفظ حقوق ثالث

 

 زوال اهلیت طرف عقد-8

شده و تداوم آن  قراردادها پس از انعقاد صحیح قرارداد، آثار حقوقی عقد ایجاددر غالب انواع 

 .باشند عقود الزم، تملیکی و آنی در زمره این قراردادها می. نیازمند شرایط خاصی در طرفین نیست
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 ادماهیت اعتباری ایج یای از قراردادها مانند عقود جایز ادامه آثار حقوقی قرارداد و بقا اما در دسته

که هر یک از طرفین   در عقد جایز ضمن این. های دارای اراده معتبر است مستلزم وجود طرف ،شده

. گردد منفسخ می ،ها عقد تواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند با فوت یا حجر هر یک از آن می

خصوص عالوه بر این در عقود عهدی که نتیجه قرارداد، ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است در 

تعهدهایی که وابسته به شخصیت یکی از دو طرف است و مباشرت در اجرای تعهد قید رابطه 

در این . گردد باشد، مرگ یا حجر متعهد یا طلبکار موجب سقوط تعهد و انفساخ عقد می حقوقی می

 .پردازیم بند به عوامل موجب زوال اهلیت می

 

 عارض شدن جنون-8-1

اقسام و درجات  ،جنون. احث مربوط به اهلیت متعاقدان معنا نمودیمعقل، جنون و مجنون را در مب

ترین تقسیم آن در عبارت فقها، تقسیم جنون به ادواری و اطباقی یا دائمی  معروف. فراوان دارد

گذار میان درجات مختلف جنون قائل به تفکیک و تمایز نشده و  در حقوق ایران قانون. باشد می

مجنون، فاقد  .(111: 2771 ،یدیشه) «هر درجه که باشد موجب حجر استجنون به : »دارد مقرر می

این قاعده . نتیجه فاقد اراده حقوقی بوده و تمام اعمال حقوقی او باطل است درک و تمیز و در

. مربوط به انعقاد قرارداد در حالت جنون است اما موضوع این بحث بروز جنون پس از عقد است

کلیه عقود : »گوید قانون مدنی که می 311چه ماده  اگر. باشد عقود جایز میاین امر از عوامل انحالل 

 «شود همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است جایزه به موت احد طرفین منفسخ می

 ،در بیان موارد انفساخ عقد جایز از جنون نام نبرده است اما اساتید حقوق ،(127: 2717، یطاهر)

وجود داشته که در استنساخ از قلم « جنون»واژه « موت»نون بعد از کلمه معتقدند که در متن قا

چنین به  هم»زیرا اگر چنین نبود برای ذکر  ؛رساند نحوه تنظیم ماده مزبور این امر را می. افتاده است

که بین موت و سفه شباهتی  مناسبتی وجود نداشت؛ چرا« سفه در مواردی که رشد معتبر است

  طریق  شود به وقتی عقد جایز به سفه منفسخ می  عالوه بر آن. مزبور را توجیه کندنیست تا جمله 

زاده،  یقل) گردد؛ زیرا جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است اولی به جنون نیز منفسخ می

2727 :26). 
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 به زن حق فسخ ،در میان قراردادهای الزم نیز در نکاح، عارض شدن جنون در مرد پس از عقد

منظور   گذار به قانون ،تعهدات قراردادی یدر خصوص اجرای قراردادها و ایفا .دهد قرارداد را می

له فاقد اهلیت را یا تحویل موضوع قرارداد به متعهدحمایت از حقوق محجور، تأدیه دین قراردادی 

حجر  این اساس در صورت انفساخ عقودی همچون عاریه و ودیعه به علت رب. نامعتبر دانسته است

 .(31: 1007 ،یالغزال) قرارداد به محجور، رافع مسئولیت متعهد نیست معیر یا مودع، رد مورد

 

 بیماری )مرض متصل به موت(-8-2

اند  کنند که عبارت عنوان اسباب حجر ذکر می فقهای امامیه معموالً در کتاب حجر شش سبب را به

قانون مدنی  2106در ماده . بردگی()مرض متصل به موت و رقیت  ،از صغر، سفه، جنون، افالس

شده است؛ زیرا حجر ناشی از این سه سبب  اسباب حجر به سه عنوان صغر، جنون و سفه محدود

آید و این امر لزوم  اراده پدید می تیکفا  واسطه نقص قوای عقلی و به تعبیر دیگر فقدان یا عدم  به

 . کند حمایت از شخص محجور را ایجاب می

ت بیمارانی که در مرض متصل به مرگ خود اقدام به تقسیم دارایی خود در خصوص وضعی

و  آورند یها را از اصناف محجوران به شمار م برخی آن. نظر وجود دارد  در فقه اختالف. نمایند می

در حقوق موضوعه، قانون مدنی . باشند ها در تمام اموال خود می گروهی قائل به جواز تصرفات آن

 ،یانیک) حجر و انواع محجورین از بیماران و مرض متصل به موت نامی نبرده استدر بیان اسباب 

رسد با توجه به اصل تسلیط و مالکیت مریض و برخورداری از حق  به نظر می .(173: 2712

هرگونه تصرف مالکانه در اموال خود و استثنایی بودن حجر که نیازمند نص است و با توجه به 

توان گفت در حقوق ایران مرض متصل به موت از اسباب حجر  ام بیان میگذار در مق سکوت قانون

 .آید و بروز آن تأثیری در قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از آن ندارد به شمار نمی

 

 زوال شخصیت طرف قرارداد-9

این امر . های تغییر در شخصیت اشخاص، از بین رفتن و سلب شخصیت آنان است یکی از حالت

وجود شخص  .گردد حقیقی با فوت و در اشخاص حقوقی به سبب انحالل واقع میدر شخص 
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تواند  دهد و دیگر نمی شخصیت خود را از دست می ،انسان با مرگ. پذیرد حقیقی با مرگ پایان می

موجب   فوت ممکن است ناشی از مرگ جسمی یا مغزی باشد یا به. صاحب حق و تکلیف گردد

 .گیرد بررسی قرار می این بند انواع فوت و آثار آن مورددر  ،گذار فرض و حکم قانون

دهد و یا فرضی و  صورت مرگ جسمی یا مغزی رخ می  فوت انسان یا واقعی و طبیعی است که به

است که  یشناس ستیمرگ یک پدیده طبیعی و ز. (132: 2760ساکت، ) گذار ناشی از حکم قانون

نظر  مرگ از. باشد قضاوت بالینی و در صالحیت کارشناسان پزشکی می کی  احراز وقوع آن

افتادن قلب و  کار اعمال حیاتی که معموالً با از بازگشت  یپزشکی عبارت است از توقف کامل و ب

شود تنفس، حس و حرکت نیز از بین  و سبب می رسد یم مغزی فرا یها در پی آن، مرگ سلول

اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس،  یها شرفتیقبل از پ .(227: 2761 ،یساروجان) برود

با امکان شوک قلبی و دستگاه تنفس مصنوعی،  طرف  کی دهنده وقوع مرگ بود اما امروزه از  نشان

تواند معیار مرگ باشد  دیگر ایست خود به خودی ضربان قلب یا فعالیت تنفسی در هر شرایطی نمی

رو هستیم که در آن   به شکی با موضوعی به نام مرگ مغزی روو از سوی دیگر در دنیای پز

در قوانین، تعریفی از . ضربان قلب ادامه دارد که یحال شده در  طور کامل متوقف  های مغز به فعالیت

 .مرگ ارائه نشده است

شده   قانون مربوط به پیوند اعضا از بیماران فوت»واحده   ماده 2763در نظام قانونی ایران، در سال 

نامه  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و آیین« ا بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم استی

نامه مذکور  بر اساس ماده یک آیین. وزیران تهیه و تنظیم شد  تأتوسط هی 2722اجرایی آن در سال 

های مغزی کورتیکال، قشر مغز،  برگشت کلیه فعالیت  قابل قطع غیر»مرگ مغزی عبارت است از 

واحده موصوف،   در متن ماده «.طور کامل  و ساقه مغزی، به( الیه زیر قشر مغز)ساب کورتیکال 

مسلم باشد مشروط  ،اجازه پیوند اعضا از بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره

کلمه وصیت و ولی میت در  .(171: 2772 ،یامام) تبه وصیت وی یا موافقت ولی میت شده اس

تواند بر فوت قلمداد شدن این نوع مرگ داللت داشته باشد؛ زیرا عمل به مفاد وصیت  متن قانون می

این قانون، پزشکان عضو  7از سوی دیگر طبق تبصره . شود که فرد فوت کرده باشد زمانی مطرح می

 .(173: 2720 ،یلنگرود یجعفر) مشمول دیه نیستند تیم پیوند از جهت جراحات وارده بر میت

شمول این تبصره بر جراحات وارد بر بیمار مرگ مغزی توسط تیم پزشکی مستلزم پذیرش این 



15 

باشد اما قانون ایران برخالف برخی کشورها مانند بلژیک، فرانسه،  عنوان موت می  حالت به

رسد به دلیل عدم صراحت قانون  نظر می به. دانمارک و انگلستان، در این خصوص صراحت ندارد

گذار، تنها در محدوده تجویز قانون یعنی قطع عضو بیمار دچار مرگ  و مشخص نبودن موضع قانون

کننده   کمک یها ستمیتوان اقدام نمود و امکان قطع س مغزی جهت پیوند آن به بیماران نیازمند می

 .نخواهد داشتتنفس تا زمان توقف طبیعی ضربان قلب و تنفس وجود 

موت فرضی مربوط به غایب مفقوداالثر . بینی کرده است نهادی به نام موت فرضی پیش ،گذار قانون

است و او کسی است که غیبت طوالنی کرده و حیاتش مشکوک است و با شرایطی که در قانون 

 قانون مدنی در این خصوص مقرر 2022ماده . شود مقررشده است، حکم به موت فرضی او می

 چیه  غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به: »دارد می

چنین کسی دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیف خاصی برای «. خبری نباشد وجه 

و در مرحله قبل از صدور حکم  یرمالیشده است که در دو بخش مالی و غ  بینی  او در قانون پیش

در امور  .(111: 2767 ،یتهران یذهن) است یبررس فرضی و پس از صدور این حکم قابل موت

هرگاه شخص چهار سال . شده است  توجه مقنن واقع موضوع طالق همسر غایب مورد یرمالیغ

در این صورت دادگاه با . تواند از دادگاه تقاضای طالق نماید تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می

قانون مدنی و پس از گذشت مدت یک سال از انتشار  2013صورت مقرر در ماده   بهنشر آگهی 

در امور مالی نیز بعد از . کند اولین آگهی و عدم وصول خبری از غایب، حکم به طالق زن صادر می

کند و در مرحله بعد با  احراز مفقوداالثر بودن شخص، دادگاه برای اداره اموال او امینی تعیین می

قانون امور حسبی، با درخواست ورثه  273و  272قانون مدنی و مواد  2017و  2011مواد  رعایت

نهایت بعد از گذشت مدتی از تاریخ  در. شود از دادگاه، دارایی غایب به تصرف موقت آنان داده می

ماند، دادگاه حکم موت فرضی او را  آن عادتاً چنین شخصی زنده نمی از  آخرین خبر غایب که پس

 باشد. این مدت حداقل سه و حداکثر ده سال می. کند در میصا

 

 آثار فوت-11
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موارد . گردد آثار حقوقی مهمی بر آن مترتب می ،یا فرضی( طبیعی)با تحقق موت اعم از حقیقی 

 .توان در خصوص آثار فوت بیان نمود ذیل را می

اثر حقوقی فوت اعم از طبیعی و فرضی، خاتمه یافتن قابلیت  نیتر مهم :زوال شخصیت (الف

البته در موت فرضی چنانچه  .(127: 2767عدل، ) برخورداری از حقوق و تکالیف در انسان است

پس از صدور حکم موت و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود بطالن حکم موت 

 .گردد یم ل بازشود و وضعیت غایب به حالت قب فرضی کشف می

 با توجه به این :له یتعیین ورثه و زمان قطعی انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موص (ب

بودن در حین فوت مورث است؛ با فوت شخص، آن تعداد از ورثه که در   که شرط وراثت، زنده 

محسوب شده است جزء ورثه  ها منعقد لحظه وقوع مرگ او زنده هستند یا حداقل نطفه آن

 د،یعم) شود نتیجه اموال و دارایی متوفی به ورثه و در مورد وصیت به وصی منتقل می در. شوند یم

2761 :131). 

معمول، تعهدات وابسته به شخصیت دو  طور  اصوالً و به :سقوط تعهدات قائم به شخص (ج

یکی از دو طرف طرف نیست و امکان انتقال آن وجود دارد اما در تعهداتی که وابسته به شخصیت 

گونه موارد، بقای شخصیت طلبکار یا بدهکار قید  ندر ای. شود است، مرگ او سبب انحالل تعهد می

حس  عنوان نمونه  توان محصور نمود؛ به تعهدهای وابسته به شخصیت را نمی. بقای تعهد نیز هست

به لحاظ عدم  در مورد مرگ مغزی. باشد و حرکت و تأیید این امر توسط کارشناسان پزشکی می

رسد بقای شخصیت فرد تا  گذار به شمول کلیه آثار حقوقی فوت بر آن، به نظر می تصریح قانون

این اساس؛ لحظه پایان ر ب .(122: 2721 ان،یکاتوز) گردد زمان یقین به فوت استصحاب می

ریه کننده پزشکی و ایست کامل قلب و   کمک یها ستمیشخصیت و آثار ناشی از آن، زمان قطع س

نظر علم پزشکی،  به لحاظ یقین به عدم امکان بازگشت حیات مبتالیان به مرگ مغزی از. باشد می

 یها ستمیتواند با تعریف مرگ و توسعه شمول دامنه آن به مرگ مغزی، مجوز قطع س قانون می

مذکور را اعطا نماید که در این صورت لحظه بروز مرگ مغزی با تأیید آن توسط کارشناسان 

 .باشد پزشکی، زمان جریان آثار فوت در زندگی حقوقی فرد می
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با فوت طبیعی  2723قانون امور حسبی مصوب  172بر اساس ماده  :حال شدن دیون متوفی (د

 .گردد دار وی حال می  دیون مدتفرد و یا صدور حکم موت فرضی او، تمامی 

با مرگ زوج یا زوجه، عقد نکاح منفسخ  :انحالل نکاح و تعیین ابتدای عده زوجه متوفی (ه

قانون ایران در . بایست به مدت چهار ماه و ده روز عده وفات نگه دارد گردد و زن متوفی می می

در این خصوص  در فقه نیز. خصوص انحالل نکاح با صدور حکم موت فرضی ساکت است

تصریحی وجود ندارد بلکه هرگاه زوج اموالی داشته باشد یا شخص دیگری حاضر به پرداخت نفقه 

هرگاه خبری از  ،زن باشد، زوجه باید منتظر بماند، در غیر این صورت پس از چهار سال انتظار

ررات قانونی مق. دارد دهد و زن عده وفات نگه می غایب نرسد حاکم یا ولی زوج، او را طالق می

در خصوص غایب ناظر به امور مالی اوست و جریان درخواست صدور حکم موت فرضی از 

قانون مدنی ترتیب دیگری  2217و  2013جنبه مالی دارد و به همین دلیل در مواد  نفعان یطرف ذ

رسد عدم تأثیر موت فرضی نسبت به  بنابراین به نظر می .شده است  بینی  برای طالق زن پیش

 .(212: 2767ستوده، ) ازدواج با اصول حقوقی بیشتر وفق دارد

قانون مدنی، کلیه عقود جایز با موت یکی از طرفین  311بر اساس ماده  :انحالل عقود جایز (و

قراردادهای مختلف متفاوت است؛ رسد مبنای این قاعده کلی در  به نظر می. گردد قرارداد منفسخ می

نظر تحلیل حقوقی، علت انفساخ عقد در صورت فوت وکیل، آن  که در خصوص وکالت از  چنان

انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل، ناشی   است که وکالت، نیابت در تصرف است که قابل

: 2721 ،یانصار) 207 ی در مادهه اگرچه قانون مدنبباشد؛ اما در ه از زوال نیابت و ارتفاع اذن می

داده است اما وقوع فوت واهب یا متهب موجب عدم امکان رجوع  اصل را بر جواز هبه قرار ،(117

چه نسبت به مرتهن جایز است اما با فوت او یا راهن،  رهن نیز اگر. گردد از عقد یا فسخ آن می

انحالل عقد جایز در اثر فوت و شده است که اجماع بر   بدین لحاظ گفته. شود عقد منفسخ نمی

باشند؛ مانند عاریه و وکالت و در عقود تملیکی  جنون در مورد عقودی است که مبتنی بر اذن می

تصریح قانون، اصل بر این است که   صورت بنا به هر در. چنین ادعایی نشده است ،مانند هبه

 .(171: 2722 ،یبهرام) گردد قراردادهای جایز با فوت یکی از طرفین عقد منفسخ می
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های اشخاص، شخصیت  که در شرکت آنجا از :های شخص انحالل عقد شرکت در شرکت( ز

. شریک اهمیت فراوان دارد، فوت و حجر شریک ممکن است سبب انحالل شرکت گردد

شرکت تضامنی، نسبی و : اند شده میهای اشخاص موضوع قانون تجارت به سه نوع تقس شرکت

 مختلط غیر سهامی.

 

 قانون مدنی 211الی  199بررسی و تحلیل مواد -11

اشتیاق و تمایل درونی است که در اثر خطور و تصور، سنجش سود و  ،رضا در اصطالح حقوقی

زیان، رضا و تصمیم، اجرای تصمیم برای انجام یک عمل حقوقی در انسان به وجود می آید که در 

مسیر به اراده آگاهانه و آزادانه نیاز است و نقص در آگاهی و آزادی به ترتیب منجر به اشتباه و 

معیوب بوده، و موجب نفوذ معامله نیست،  ،حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراهاکراه می گردد و رضای 

 .(قانون مدنی 233ماده ) یعنی صحیح نبوده و در مواردی باطل و در مواردی غیرنافذ است

پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. به عبارتی اراده آگاهانه تکوین نیافته است که  ،اشتباه

بوده و موجب عدم انطباق قصد طرفین قرارداد و در نتیجه موجب بطالن یا حق  از عیوب اراده

فسخ می گردد. اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ )فسخ یا بطالن( معامله است که مربوط به خود 

موضوع معامله و اوصاف اساسی آن باشد. اوصاف اساسی مجموعه ویژگی ها و اوصافی است که 

مال را تشکیل می دهد و آن را از سایرین متمایز می سازد. دو نوع طبیعت خاص هر  ،در نظر عرف

اشتباه باطل است: اشتباه در صورت نوعیه و عرفیه و اشتباه در جنس مورد معامله. همچنین از 

اساسی محسوب شود.  ،اوصافی است که در قصد مشترک طرفین ،دیدگاهی دیگر اوصاف اساسی

می شود باعث بطالن عقد می شود. اشتباهی که وارد قلمرو  اشتباهی که وارد قلمرو تراضی افراد

اشتباه هرگز موجب عدم نفوذ . (قانون مدنی 100ماده ) تراضی افراد نمی شود تأثیری در عقد ندارد

معامله نمی گردد و ممکن است حسب مورد موجب بطالن یا حق فسخ گردد یا تأثیری در معامله 

 نداشته باشد.

اشتباه در نوع، ماهیت عقد )صورت نوعیه  -2موجب بطالن معامله می گردد:  ذیلاشتباه در موارد 

اشتباه در خود موضوع معامله و نوع، جنس، ماهیت، اوصاف اساسی )ذاتی و  -1و عرفیه(، 
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شخص طرف معامله اگر  -7جوهری( موضوع معامله )غیر از وصف اساسی همسر در نکاح(، 

 علت )غایی و اصلی( عمده عقد باشد.

اشتباه در اوصاف مهم )نه اساسی(، ارزش و  -2موجب حق فسخ می گردد:  ذیلشتباه در موارد ا

اشتباه در جهت و انگیزه و  -7اشتباه در اوصاف اساسی همسر در نکاح،  -1مقدار مورد معامله، 

 شخصیت اگر در عقد شرط شود و از شرط تخلف شود.

اشتباه در انگیزه ها و دواعی خاص  -2نمی آورد: خللی بر صحت معامله وارد  ذیلاشتباه در موارد 

اشتباه در شخص طرف معامله  -7اشتباه در درجات، جهت، علت و هدف عقد،  -1طرفین معامله، 

 .(221: 2737جلیلی، ) اشتباه در بیان و تعبیر و انتقال اراده -1اگر علت عمده عقد نباشد، 

می آورد مگر در مواردی که شخصیت اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد ن

در  .(قانون مدنی 102ماده )طرف، علت عمده )علت غایی و نهایی نه علت فاعلی( عقد بوده باشد 

عقود معوض علت عمده عقد سود است )نه شخصیت طرفین( بنابراین در عقود معوض اشتباه در 

 ستثنایی از جمله:شخصیت طرفین معامله اغلب تأثیری در عقد ندارد. مگر در موارد ا

 ؛در مواردی که آثار و اجرای عقد به درازا می کشد -

 ؛در قراردادهایی که اعتبار و حسن سلوک طرف مقابل در اجرای تعهد اهمیت دارد -

 ؛در قراردادهایی که در آن مهارت و تخصص موضوع عقد است -

 .(227 همان،) در شرکت های تضامنی و نسبی شخصیت شریک علت عمده عقد شرکت است -

در عقود رایگان شخصیت طرفین اغلب علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت موجب بطالن 

 آن می شود. در فرض اشتباه در شخص طرف معامله با فوت معامل:

 ؛چنانکه شخص طرف معامله علت عمده عقد نباشد معامله صحیح است -

ز عقود معوض باشد معامله صحیح چنانکه شخص طرف معامله علت عمده عقد باشد و عقد ا -

 ؛است مگر در موارد استثنایی

 چنانکه شخص طرف معامله علت عمده عقد باشد و عقد از عقود رایگان باشد معامله باطل است -

 .(226 همان،)
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 گیری  نتیجه

 ترین منابع ایجاد و ترین اعمال حقوقی و یکی از مهم قرارداد به عنوان مفهومی اجتماعی از متداول

ترین ابزار مبادله ثروت محسوب می شود.  امروزه مهم ،انتقال حق و تکلیف است و بدین لحاظ

دو اراده انشایی است. منبع این اراده، طرف های عقد  ،انعقاد قرارداد مستلزم همکاری متقابل حداقل

ت می باشند. متعاقدان یا شخص حقیقی هستند یا حقوقی و جهت انجام این عمل حقوقی می بایس

از شخصیت و اهلیت مورد حمایت قانون برخوردار باشند. شخصیت، حالت تشخیص شخص 

توان از  ترین تعریفی که می که موضوع حقوق و تکالیف است. شاید کامل است از حیث این

قابلیت حاصل از مجموعه »شخصیت در مفهوم موردنظر در این پژوهش ارائه داد این است که 

هایی که وضع، هویت و موقعیت حقوقی شخص را روشن ساخته اوصاف، خصوصیات و ویژگی 

«. و حقوق و تکالیف او را در تمامی سطوح اجتماع تعیین می کند، شخصیت نامیده می شود

شخصیت حقوقی ناشی از شناسایی قانون یا خردمندان جامعه بوده و عنصر اساسی تشکیل دهنده 

برخورداری از حقوق و تکالیف در انسان، ذاتی، هاست در حالی که قابلیت  آن اراده و اعتبار آن

نتیجه احوال شخصیه است که متشکل از اهلیت و وضعیت  ،همزاد و مالزم او می باشد. این قابلیت

ها را مورد توجه قرار  می باشد. وضعیت یا وضع عبارت است از هر حالتی در شخص که قانون آن

کند. تابعیت، ازدواج، رشد،  ی را تعیین میداده و به موجب آن برای اشخاص، حقوق و تکالیف

شایستگی قانونی »جنون، دین، شغل، مقام و... از مصادیق وضعیت است. اهلیت در معنای اعم 

 معنا شده است. « شخص برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

 شخصیت در معنای ارائه شده، مفهومی است انتزاعی و ذهنی که نوع حقیقی و تکالیف است و

آثار و  ،ناپذیر می باشد. برخورداری از شخصیت غیرقابل سلب، انفکاک و انتقال، واحد و تجزیه

برخوردای شخص از حقوق و تکالیف، دارایی، حقوق مربوط به  :نتایجی دارد که عبارتند از

شخصیت و استقالل حقوق و تعهدات شخص حقوقی از اعضای آن، شخصیت مانند هر پدیده و 

ارای نقطه آغاز و پایانی است. نقطه آغاز شخصیت حقیقی، لحظه تولد انسان موضوع حقوقی د

است و تولد هنگامی صورت می گیرد که طفل به طور کامل از بدن مادر، زنده خارج شده باشد 

گذار برای جنین نیز نوعی شخصیت حقوقی  اگر چه دقایق حیات او چندان طول نکشد. قانون
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اساس آن حمل از حقوق مدنی برخوردار می گردد. البته این حقوق،  است که بر هناقص اعتبار نمود

شرط استقرار و تثبیت آن است. از سوی دیگر شخصیت جنین به  ،متزلزل و زنده متولد شدن حمل

لحاظ آن که نمی تواند دارای تکلیف باشد ناقص است. نقطه پایان شخصیت حقیقی زمان مرگ 

مرگ طبیعی یا حقیقی و مرگ مغزی، موت حکمی یا  :رتند ازانسان است. مرگ اقسامی دارد که عبا

موت حکمی که در گذشته مورد پذیرش برخی نظام های حقوقی بود و در  .مدنی و موت فرضی

حقوق اسالم نیز در خصوص مرتد فطری اجرا می شود و از نظر حقوقی دارای آثار و احکام موت 

اهی ندارد اما نهادی به نام موت فرضی در نظام جایگ ،امروزه در نظام حقوق موضوعه ،واقعی بود

بینی شده است. موت فرضی در خصوصی کسی است که حیات او به علت غیبت  حقوقی پیش

طوالنی مشکوک باشد که در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، دادگاه حکم موت فرضی فرد را 

پزشکی امروز به عنوان مرگ  چه در دنیای صادر و اعالم می نماید. در خصوص مرگ طبیعی نیز آن

مغزی شناخته می شود در نظام حقوقی و قوانین به صراحت به عنوان نقطه پایان شخصیت انسان و 

گذار تعریفی  شود قانون هدات او شناخته نشده است. بر این اساس پیشنهاد میعخاتمه حقوق و ت

به پدیده مرگ مغزی به جامع از مرگ ارائه و در خصوص انواع آن و شمول دامنه فوت طبیعی 

 صراحت اعالم نظر نماید. 

یابی به اهداف و منافع خود اقدام به انعقاد  اشخاص بر اساس اصل حاکمیت اراده جهت دست

قراردادهای مختلف می نمایند. به لحاظ تفاوت در ضوابط حاکم بر معامالت اشخاص حقیقی و 

بر انعقاد قرارداد و اجرای آن  حقوقی خصوصاً اشخاص حقوقی عمومی، نوع شخصیت طرف عقد

های عقد از اشخاص حقیقی هستند. اگر چه غالباً وجود   تأثیرگذار است. در مواردی که طرف

شرایط مقرر در قانون مدنی در خصوص اهلیت و قصد و رضای طرفین برای صحت عقد کافی 

ین وی در ها و وضع خاص طرف عقد مانند تابعیت خارجی و د است؛ اما وجود برخی ویژگی

 اهلیت و حقوق او مؤثر است مانند ممنوعیت اتباع بیگانه از تملک اموال غیرمنقول در ایران. 

اشتباه در شخص طرف قرارداد به مفهوم تصور خالف واقع هر کدام از متعاقدان است نسبت به 

که ممکن است  شخصیت یا یکی از اوصاف اساسی شخصی که طرف قرارداد می باشد و تأثیر آن

سبب بطالن عقد شود یا عدم نفوذ آن و یا اعطای اختیار فسخ معامله به فرد مشتبه، منوط به وجود 

ورود اشتباه در قلمرو و تراضی، مهم و اساسی بودن اشتباه و علت  :شرایطی است که عبارتند از
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هر عمده عقد بودن شخصیت یا صفت خاص طرف عقد در انعقاد قرارداد. اصوالً در قراردادها در 

مورد که مالحظه شخصیت یا وصف برجسته خاصی در طرف عقد محرک اصلی طرف دیگر در 

 شود که شخصیت او علت عمده عقد بوده است.  انعقاد قرارداد باشد معلوم می

بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد اگر چه قرارداد غالباً وسیله تصرف شخص در اموال 

ورداری و استفاده از این حق نیازمند وجود اراده معتبر و شخصیت می باشد. اما ضمن این که برخ

مورد حمایت قانون می باشد؛ گاه تداوم این اراده معتبر در تمام مدت قرارداد ضروری است. از 

تواند سبب خلل  سوی دیگر ضوابط خاص حاکم بر اعمال حقوقی هر یک از طرف های عقد می

که شخصیت طرف قرارداد، اعتبار و ویژگی  د و در نهایت آندر قراردادهای منعقد شده با آن گرد

های او در بسیاری موارد و در اجرای بسیاری از تعهدها سهمی مؤثر دارد و اشتباه در خصوص وی 

چه در عالم واقع  تواند سبب خلل در اراده و عدم تطابق میان آن یا اوصاف موردنظر طرف او می

چه در ابتدا به نظر می رسد شخصیت  د. بدین لحاظ برخالف آنایجاد شده با قصد و اراده وی گرد

طرف قرارداد اهمیت و تأثیر قابل توجهی در حقوق قراردادها دارد و رویه غالب محاکم حقوقی 

 نمایند. اعتقاد بر این موضوع دارند و از آن تبعیت می

 

  



23 

 فهرست منابع 
 الف( منابع فارسی

 کتب

، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: نشر الکترونیکی و پور فرهنگ آریان(، 2722پور کاشانی، منوچهر، ) آریان .2

 رسانی جهان رایانه امین. اطالع 

 ، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی.حقوق اداری(، 2711ابوالحمد، عبدالحمید، ) .1

 چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.، جلد اول، های تجاری حقوق تجارت شرکت(، 2762اسکینی، ربیعا، ) .7

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.اشخاص و تکالیف آنها (،2763افتخاری، جواد، ) .1

 ، چاپ اول، تهران: نشر میزان.کلیات عقود و حقوق تعهدات (،2721افتخاری، جواد، ) .1

 جنگل.، جلد چهارم، چاپ ششم، تهران: انتشارات حقوق مدنی(، 2717امامی، سید حسن، ) .7

 ، چاپ هشتم، تهران: اسالمیه. حقوق مدنی (،2772امامی، سید حسن، ) .6

 ، چاپ اول، تهران: نشر میزان.کلیات عقود و قراردادها (،2721انصاری، مسعود، ) .2

 ، چاپ دوم، تهران: نگاه بینه.عقد اجاره (،2722بهرامی، بهرام، ) .3

 رسمی کشور. ، تهران: روزنامه معامالت فضولی(، 2766بهرامی، بهرام، ) .20

 ، چاپ دوازدهم، تهران: گنج دانش.ترمینولوژی حقوق (،2722جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) .22

، جلد اول، چاپ بیست و سوم، تهران: گنج ترمینولوژی حقوق(، 2730جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) .21

 .دانش

 ان: انتشارات شریف.، چاپ هفتم، تهرمجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی(، 2737جلیلی، امیرعلی، ) .27

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات کیهان.اصل آزادی قرادادها (،2761حائری، مسعود، ) .21

، جلد دوم، چاپ اول، تهران: آواری اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(، 2730حبیب زاده، محمدکاظم، ) .21

 .نور

 .، چاپ دوم، تهران: سمتها حقوق تعاونی(، 2722حسنی، حسن، ) .27

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.معامله به قصد فرار از دین (،2760بهرام، ) درویش خادم، .26

، چاپ نهم، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی(، 2722دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، ) .22

 تهران: دادستان.

 .دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، تهران: نشر نامه دهخدا لغت (،2766اکبر، ) دهخدا، علی .23

 ، تهران: بی نا.تشریح المطالب (،2767ذهنی تهرانی، محمد جواد، ) .10

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی(، 2761ساروجانی، باقر، ) .12



24 

 .، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگلشخصیت و اهلیت در حقوق مدنی(، 2760ساکت، محمدحسین، ) .11

 .، چاپ دوم، تهران: انتشارات آوای نورشناسی اجتماعی درآمدی بر روان(، 2767ستوده، هدایت اله، ) .17

 ، چاپ دوم، تهران: نشر حقوقدان.مجموعه مقاالت حقوقی (،2762شهیدی، مهدی، ) .11

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات بهنامی.شخصیت حقوقی(، 2730صفار، محمدجواد، ) .11

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.اشخاص و محجورین (،2766صفائی، سیدحسین، ) .17

، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات مؤسسه دوره مقدماتی حقوق مدنی(، 2710صفایی، سیدحسین، ) .16

 عالی حسابداری.

، چاپ اول، تهران: دوره مقدماتی حقوق مدنی )قواعد عمومی قراردادها( (،2721صفائی، سیدحسین، ) .12

 نشر میزان.

 ، چاپ اول، تهران: نشر میزان.مقاالتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی (،2761، سیدحسین، )صفائی .13

، جلد هفدهم، چاپ حقوق مدنی اشخاص و محجورین(، 2730زاده، مرتضی، ) صفایی، سیدحسین؛ قاسم .70

 دوم، تهران: انتشارات بعثت.

 دوم، قم: مکتبة الدواری.، جلد ملحقات عروة الوثقی(، 2770طباطبایی یزدی، محمدکاظم، ) .72

 ، چاپ اول، قزوین: انتشارات بحرالعلوم.حقوق مدنی (،2767عدل، مصطفی، ) .71

 ، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیر کبیر.فرهنگ فارسی عمید (،2761عمید، حسن، ) .77

، چاپ اول، تهران: نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت(، 2723بخش، ) غالمی، جهان .71

 .دانشور

 .، جلد اول، تهران: مؤسسه انتشارات بعثتشناسی سیاسی ای بر روان مقدمه(، 2766فتحی آشتیانی، علی، ) .71

 ، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان.جامع الشتات (،2762قمی، ابولقاسم، ) .77

 .، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانشحقوق تجارت(، 2772کاتبی، حسینقلی، ) .76

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: ، چاپ سوم، الزامات خارج از قرارداد (،2721)کاتوزیان، ناصر،  .72

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.عقود تملیکی )بیع( (،2717کاتوزیان، ناصر، ) .73

 ، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.قانون مدنی در نظم حقوقی (،2722کاتوزیان، ناصر، ) .10

 ، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی.قواعد عمومی قراردادها (،2727کاتوزیان، ناصر، ) .12

 .انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، جلد اول، چاپ دوم، تهران: حقوق تجارت(، 2712کیانی، کریم، ) .11

 ، جلد دوم، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی.فرهنگ معین(، 2721معین، محمد، ) .17

 دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، جلدحقوق اداری(، 2711موتمنی طباطبایی، منوچهر، ) .11

 .، چاپ اول، تهران: امیرکبیرحقوق تجارت بین الملل(، 2727نصیری، مرتضی، ) .11



25 

 مقاالت

 .1، شماره 6، مجله کانون وکالء، تهران: سال «آثار حقوقی بطالن نکاح»(، 2771شهیدی، جواد، ) .2

 .2، شماره 13، مجله کانون وکالء، تهران: سال «نمعامله به قصد ضرار از دی»(، 2717طاهری، ناصر، ) .1

، مجله دانشکده علوم اداری «بررسی وضعیت حقوقی معامله به انگیزه فرار از دین»(، 2727قلی زاده، احد، ) .7

 .1، شماره 27و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، سال 

قوق ایران و حقوق اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، ح»(، 2727محسنی، سعید، ) .1

 .2727، مجله معارف اسالمی و حقوق، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان «فرانسه

 پایان نامه

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده شخصیت طرفین در قراردادها در حقوق ایران(، 2731نوروزی، مریم، )

 اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 بع عربیب( منا

، الطبعه األولی، بیروت: مکتبه الوجیز فی فقیه االمام اشافتیم(، 1007ابی حامد الغزالی، محمدبن محمد، ) .2

 العصریه.

 ، الطبیعة األولى، مطبه العلمیه، قم.حاشیه المکاسبه.ق(، 2123االصفهانی، محمد حسین، ) .1

 الطبعة األولى، وزارت ارشاد اسالمی.، حاشیه المکاسبه.ق(، 2107االخوند الخراسانی، محمد کاظم، ) .7

 ، بی چا، قم: مؤسسه النشر االسالمی.الحدائق الناضرهالبحرانی، یوسف، )بی تا(،  .1

، بیروت؛ منشورات الحلبی الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (،2332) السنهوری، عبدالرزاق احمد، .1

 .216، ص 2الحقوقیه، ج 

 ، بی چاه المکتبة المرتضویه، قم.المبسوطالطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، )بی تا(،  .7

 ، بی چاه، قم: مؤسسه النشر االسالمی.الخالفه.ق(، 2106الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، ) .6

 ، قم: مؤسسه النشر االسالمی.نهایه االفکارالعراقی، ضیاء الدین، )بی تا(،  .2

 ، بیروت: مؤسسه الجسون.القانون المدنی، الطبعة األولىم(، 2331العوجی، مصطفی، ) .3

 ، طبعة األولى، قم: مجمع الفکر االسالمی.کتاب المکاسبه.ق(، 2110انصاری، مرتضی، ) .20

 ، بیروت: دار النهضه العربیه.النظریة العامة لاللتزامم(، 2332سعد، نبیل ابراهیم، ) .22

 بی چا، بیروت: دار النهضه العربیه. ،مبادى القانونم(، 2331سعد، نبیل ابراهیم، ) .21

 ، بیروت: دارلنهضه، العربیة.العقود المسماه، الطبیعه االولیم(، 2332سعد، نبیل ابراهیم، ) .27

 ، الطبعة األولی، قم: مؤسسه النشر االسالمی.مجمع الفائده والبرهانه.ق(، 2121محقق اردبیلی، ) .21

 ، تهران: دار الکتب االسالمیه.، چاپ هشتمجواهر الکالم (،2771نجفی، محمد حسن، ) .21

 



26 

 

The effect of personality on the Accuracy and validity of contracts with emphasis 

on judicial procedure 

 

Abstract 

The issue of personality is one of the fundamental and vital elements in any contract in 

all legal systems. This dissertation discusses the effect of personality in the Iranian legal 

system in light of legal doctrines and opinions. In some contracts, personality plays an 

important role, but in all contracts, this effect is not the same. For example, in this area, 

we can refer to Article 102 of the Civil Law of Iran according to which ambiguity 

concerning the party to the contract does not affect the validity of  it, except in cases 

where the personality of the party is the main reason for concluding the contract. In 

addition, according to the Roman-Germanic countries law, the personality is of 

significance. In other words, when a confusion occurs concerning the personalities of the 

parties, it is considered as a mistake in the essence of the contract which can invalidate 

all such contracts in general. Because in these contracts, in general, personality is one of 

the main  elements that is considered as a contract and it is the absence of intended 

personality which leads the contract to be invalidated. In this dissertation, the author 

explains this issue in an analytical way in the system.  

 

Keywords: personality, validity, Contract, legal acts. 

 


