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 چکیده

توان  حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می
 در واقع با ایجاب و .توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد عقد را هیچ پنداشت و نه می
هرچند  آورد، ود که تا حدی آثاری با خود به همراه میش قبول، عقدی بنا نهاده می

عقد . نامند می» صحت تأهلی  «این وضعیت را. کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست
) ١٧ (فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده

 وضعیت صحت همگی در ١٣٤٦ الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب
برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض  تأهلی به سر می

مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی . و ثبت است
تمامی این موارد لزوم . قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است

 .سازد وق ایران را نمایان میساماندهی این نظری در حق
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمنی حقوق اسالمی، سال فقه و مبا    ١٥٦

 مقدمه
گیرند تا هنگامی که عقد کامل  در حد فاصل زمانی که اجزای عقد یک به یک کنار هم قرار می

سوی دیگر توان آن را تمام و کمال دانست و از  محقق شود، عقد وضعیّتی دارد که از یک سو نمی
توان آن را هیچ پنداشت چرا که این اجزا اهلیت آن را دارند که اگر همگی گرد یکدیگر جمع  نمی

به عبارت دیگر، با .نامند این وضعیت را صحت تأهلی می. شوند، عقد صحیحی را شکل دهند
هرچند ممکن است صرف ایجاب و قبول . شود حصول ایجاب و قبول بنیان عقد بنا نهاده می

تواند بر ایجاب و قبول حاصل شده نیز هیچ اثری  ی تحقق تمام آثار عقد کافی نباشد ولی نمیبرا
تواند  دهی این نظریه می سامان. بار نکرد و وضعیت عقد را پیش و پس از آن یکسان دانست

گذار در ماده  که قانون گوی بعضی ابهامات موجود در قوانین از جمله قانون مدنی باشد؛ جایی پاسخ
که فروشنده یا مشتری زمانی  آورد در حالی ، ضمان درک را از آثار بیع صحیح به شمار می٣٦٢

للغیر در آمدن مبیع فاسد  ضامن درک مبیع یا ثمن هستند که بیع به دلیلی از جمله مستحق
چنین، شناسایی نظریه یاد  هم.باشد و این به معنای عدم وقوع بیع به طور صحیح و کامل است

این در حالی . اند آثاری از جمله عدم لزوم توالی در عقود با خود به همراه داشته باشدتو شده می
است که مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و 

 .دهی شود شایسته است این نظریه در حقوق ایران سامان
تبیین این نظریه متوقف است دهی نظریه صحت تأهلی پیش از هر چیز بر  سامان

لیکن شناخت دقیق و کامل این نظریه جز در پرتو آشنایی با مصادیق آن ) مبحث یکم(
 ).مبحث دوم(شود  میسر نمی

 
 تبیین نظریه صحت تأهلی: مبحث یکم

بند (به منظور تبیین نظریه صحت تأهلی ابتدا الزم است به مفهوم آن پرداخته شود 
شود،  ناخت کامل مفهوم جز با آشنایی با مصادیق میسّر نمیجایی که ش و از آن) یکم
 ). بند دوم(ها را نیز مورد مطالعه قرار داد  آن
 

 مفهوم و مبنای صحت تأهلی: بند یکم
  مفهوم صحت تأهلیـ١

 و ١»فساد«م مورد اشاره قرار گرفته در مقابل . ق٢٢٣گونه که در مادّه  همان»صحّت«
                                                                                                                                                                             

 .»آن معلوم شود فساد اینکه صحت است مگر محمول بر هرمعامله که واقع شده باشد«: ٢٢٣ماده . ١



  ١٥٧ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

 ]. ٢٣٤٤، ص ١٢[ عه حقوقی با شروط قانونی استبه معنای مطابقت عمل یا واق
 ١.به معنای صالحیّت داشتن و واجد شرایط شدن است» أهل«نیز از ریشه » تأهل«

آید این است که صحّت تأهلی  مفهومی که از معنای واژه به واژه این عبارت به دست می
رد هرچند در شود که صالحیّت صحیح بودن را دا ای حقوقی اطالق می به عمل یا واقعه

 .حال حاضر به طور کامل صحیح نیست
وضعیّت یک مرکب که از اجزایی گوناگون تشکیل شده، صحّت مرکّب یا صحّت 

شود که تمام اجزای آن موجود و معتبر  رو بدان صحّت مرکّب گفته می از این. فعلی است
اه تمامی از طرف دیگر، دلیل اطالق صحّت فعلی بدان از این جهت است که هرگ. هستند

اجزا موجود باشند، اثری که از مرکّب منظور است بالفعل محقّق شده و معلّق به امر 
اگر تنها یک یا چند جزءِ . در مقابل این صحّت، صحّت اجزا قرار دارد. باشد دیگری نمی

) ها(مرکّب موجود بوده و معتبر باشند، اثری تعلیقی دارند و هرگاه سایر اجزا بدان 
به عبارت ]. ١٠٧، ص٢٩[گذارد  ب محقّق شده و اثر فعلی خود را میملحق شود مرک

دیگر، هر کدام از این اجزا اگر به نحوی صحیح واقع شوند صالحیت و اهلیت این را 
دارند که مورد لحوق دیگر اجزا قرار گرفته و مرکب را تشکیل دهند ولی تا قبل از شکل 

 .گویند أهّلی میگیری مرکب در وضعیّتی هستند که به آن صحّت ت
صحّت تأهّلی وضعیّتی است که میان صحّت مرکّب و بطالن مطلق که دو سر طیف 

یک به یک ایجاد ) مانند عقد بیع(که اجزای یک عقد  هنگامی. هستند، قرار دارد
، وضعیّت )همانند اجازه در بیع فضولی(شوند ولی جزء یا اجزایی از آن مفقود است  می

چرا که از یک طرف . ان صحّت مرکّب دانست و نه بطالن مطلقتو ایجاد شده را نه می
توان هیچ  هنوز تمامی اجزا موجود نیستند و از طرف دیگرماهیت این اجزا را نمی

به همین دلیل باید گفت گاه وضعیّت عقد، صحّت . ها داد پنداشت و حکم به بطالن آن
د به سمت عقد صحیح فعلی تأهّلی است که اگر جزء یا اجزای مفقود آن بدان ملحق شون

 .شود حرکت کرده در غیر این صورت، متمایل به باطل می
 

  مبنای صحّت تأهلیـ٢
 با وجود ١٨٣نخست ماده . در دو ماده از قانون مدنی به تعریف عقد پرداخته شده  است
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 از است عبارت، عقد«: کند گونه تعریف می  عقد را این١تمامی ایرادات وارد شده به آن
 موردقبول و نمایندي امر بر تعهد دیگر نفر چند یاک ی مقابل نفردر چند یاک ی هک این
  :گوید نماید می  تحقق عقد را منوط به قصد انشا می١٩١متعاقب آن ماده . »باشد آنها

 قصد بر داللت کهي چیز به بودن مقرون شرط به انشاء قصد به شود يم محقق عقد«
 چگونگی تشکیل عقد بوده است قصد انشا را که  ماده که در مقام بیان این. »کند
داند و صحبتی از رکنی دیگر  تواند در ایجاب و قبول متبلور شود عامل تحقق عقد می می

به عبارت دیگر با توجه به این ماده و دکترین حقوقی باید عقد را . آورد به میان نمی
الوده اصلی آن را که پایه و ش] ٢٢١، ص٢١[متشکل از دو جز ایجاب و قبول دانست 

شود و  در واقع با تحقق ایجاب و قبول بنای ابتدایی عقد گذاشته می. دهند تشکیل می
توان ماهیت  پس از آن، حتی در صورتی که سایر عناصر عقد محقق نشده باشد، نمی

حتی .بنای ایجاد شده در اثر ایجاب و قبول را هیچ پنداشت که فاقد هرگونه آثاری است
ی از فقها از جمله امام خمینی، هویت عقد به اراده موجب است و در در نظریه بعض

باشد نه شرط  چون عقود فضولی، تنفیذ طرف مقابل شرط تأثیر عقد می عقودی هم
 ]١٤٥، ص٣١[صحّت 

توان ایجاب و قبول را علت تامه عقد دانست و بر این  ای موارد نمی  هرچند در پاره
به دیگر سخن . شود  وسیله انشای این دو جز محقق میاعتقاد بود که تمامی آثار عقد به

مرحله نخست زمانی که ایجاب و قبول . توان برای هر عقد دو مرحله در نظر گرفت می
گذارند که از آن با عنوان صحت  گیرند و بنای ابتدایی عقد را می در کنار یکدیگر قرار می

ورد نیاز عقد بدان افزوده شده و شود و مرحله دوم زمانی که سایر عناصر م تأهلی یاد می
با توجه به مسائل ذکر شده، اجازه در عقد . رسانند عقد را به مرحله صحت فعلی می

گیری  فضولی یا اکراهی و قبض در عقود عینی در زمره عناصر حیاتی الزم برای شکل
 همراه شود و آثاری با خود به ها نیز ایجاد می اولیه عقد نیستند بلکه عقد بدون وجود آن

 را ٣ قانون مدنی٤٧رسد باید شرط صحت ذکر شده در ماده   از این رو به نظر می٢.دارد
حمل بر صحت فعلی و مرکب کرد چرا که حبس اعم از عمری و رقبی پیش از قبض نیز 
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  ١٥٩ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

چنین استفاده از عبارت تمام شدن عقد وقف در صورت حصول  هم. محقق شده است
گواهی بر این مدعا است که تا پیش از آن عقدی وجود  قانون مدنی نیز ٦٠قبض در ماده 

همین موضوع قابل . شود داشته است و حصول قبض باعث تمام و کمال شدن آن می
ولی تحقق کمال آثار عقد مشروط به وجود اجزای . باشد سرایت به سایر عقود عینی نیز می

ت در عقد فضولی درست به همین دلیل است که در صورت ورود خسار. باشد ذکر شده می
که اگر تا پیش از الحاق اجازه مالک  توان به اصیل حق مراجعه به فضول را داد درحالی می

همچنین است در بیع زمانی که مبیع . عقد را هیچ پنداریم، چنین حقی قابل تصور نیست
به عبارت دیگر ضمان درک . آید و بایع موظف به استرداد ثمن است مستحق للغیر در می

آید هرچند در این فرض تحقق  اری است که در نتیجه ایجاب و قبول به وجود میاز آث
  .شود مالکیت که کمال اثر عقد است به صرف ایجاب و قبول حاصل نمی

 
 آثار صحّت تأهلی: بند دوم

ها پرداخته  پذیرش نظریه صحت تأهلی موجد آثاری است که در ادامه به بررسی آن
 .خواهد شد

 
 ت در خصوص صحت تأهلی  جریان اصل صحّـ١

در خصوص اصل صحّت این پرسش وجود دارد که آیا این اصل در خصوص اجزا یا به 
عبارت دیگر در موارد صحّت تأهلی نیز قابلیت جریان دارد یا خیر؟ در پاسخ این پرسش 

 . دو نظر مطرح است
، ١[بعضی فقها معتقدند صحت به معنای تمامیّت اجزا و شرایط است : نخست

به همین دلیل اصل صحّت در جایی جریان دارد که یک کل با تمام اجزا و ]. ٢٤ص
یعنی . شرایط ایجاد شده، سپس در خصوص فساد آن تردیدی به وجود آمده باشد

برای نمونه هرگاه . مجرای این اصل، دوران امر میان صحت فعلی و بطالن کلی است
وجود تمامی مشخصات الزم از جمله ارکان اصلی بیعی از جمله ایجاب و قبول، مبیع با 

مالیت داشتن و سایر ارکان به نحو صحیح در کنار یکدیگر قرار بگیرند و سپس در 
شرایط متعاملین تردیدی به وجود آید، در این صورت اصل صحّت جاری شده و بدون 

 ]. ٢٠٥ و ٢٠٤، ص ٣٠[شود  توجّه به تردید حاصل شده، بیع صحیح قلمداد می
 به عمل آید مبیع این عقد مستحق للغیر بوده و معامله از اساس به صورت حال اگر کاشف
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 رااحراز کرد چرا که صحت اجزا  توان صحّت آن است،با استناد به این اصل نمی فضولی منعقد شده
به بیان دیگر،جریان اصل صحت در خصوص اجزا .از نوع تأهلی و صحّت بیع از نوع مرکّب است

کننده صحّت کنار هم قرار گرفتن این  تواند تضمین ا شرایط مبیع نمیهمانند ایجاب و قبول ی
شود اصل صحّت در دوران امر میان  به همین دلیل هم گفته می. ارکان و تشکیل مرکّب باشد

 ].٢٤١، ص٦[یابد نه صحّت فعلی و صحّت تأهلی  صحّت و فساد جریان می
 در اجرای اصل صحّت در مورد ای بر این باور هستند که تردیدی در مقابل عدّه: دوم

به عبارت دیگر . فقدان یک جزء یا شرط و یا شک در وجود مانعِ موجب فساد وجود ندارد
شود و به سایر اجزا و نیز  اصل صحّت در خصوص هر جزئی که مورد تردید است، اجرا می

حّت برای نمونه اگر در صحّت ایجاب تردید حاصل شود، اصل ص. به مرکّب ارتباطی ندارد
کند ولی صحّت ایجاب به قبول  در مورد آن جاری شده و صرف ایجاب را صحیح تلقّی می

یا به کلّ عقد مرتبط نیست و هرگاه سایر اجزا به نحو صحیح بدان ملحق شوند، عقد 
شود که صحّت تأهلی یا همان  با این توضیح مشخّص می. شود مرکّب صحیحی واقع می

چرا که در این صورت نیز عقد به .  اصل صحّت قرار بگیردتوان موضوع  صحّت اجزا نیز می
صورت عرفی محقق شده بنابراین مشکلی در خصوص اجرای اصل صحت وجود ندارد 

شیخ انصاری نیز اجرای اصل صحّت را تنها محدود به فرض تردید در ]. ١٥٢، ص٢٢[
رسد  ه نظر میب. دهد خصوص وجود مانع نکرده و آن را به تمامی اجزا و شروط تسرّی می

 ١].٢٧٠، ص٣٢[قانون مدنی ما نیز از این دیدگاه تبعیّت کرده است 
 

  عدم لزوم توالی در عقودـ٢
] ١١٨، ص ١٤[گونه که در نظر اکثر حقوقدانان توالی ایجاب و قبول شرط نیست  همان

به عبارت . رسد در خصوص سایر اجزای عقد نیز همین موضوع صادق باشد به نظر می
چون  حال اگر اجزای دیگری هم. شود ایجاب و قبول بنیان عقد بنا نهاده میدیگر با 

قبض یا رضای مالک برای تحقق کمال اثر عقد الزم باشد هر زمان که به عقد ملحق 
این مسأله از . باشد شود و نیازی به توالی در این خصوص نمی شود، باعث تکامل آن می

 ٢. استنباط استذکر عدم فوریت قبض در عقد وقف نیز قابل
                                                                                                                                                                             

االصول، به نقل از صادق موسوی، ادعاء الغلط و اصاله الصحه فی العقود، زبان و  شیخ انصاری، فرائد. ١
 .٢٧٠، ص٣٤، ش١٣٨٠ادبیات فارسی، 

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است «: ی قانون مدن٦٠ماده . ٢
 .»شود وقت قبض بدهد وقف تمام می هر



  ١٦١ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

 اعمال نظریه صحت تأهلی بر مصادیق شایع آن: مبحث دوم
برای هرچه بیشتر روشن شدن مفهوم صحت تأهلی و جایگاه آن در حقوق الزم است 

 .شود مصادیق آن مورد مطالعه قرار گیرند که در ادامه بدان پرداخته می
 
  اعمال نظریه صحّت تأهلی بر عقد فضولیـ١

 و مصادیق آن نیازمند بررسی نبوده و تنها کافی است به صورت مفهوم عقد فضولی
مختصر اشاره شود که هرگاه مال دیگری بدون اذن او معامله شود، معامله فضولی تحقق 

 ١. به این موضوع پرداخته است٢٤٧قانون مدنی نیز در ماده ]. ٢١٤،ص١١[یافته است 
که وضعیت عقدی فضولی شود این است  پرسشی که در خصوص عقد فضولی مطرح می

شود یا  تا پیش از لحوق اجازه مالک به چه صورت است؟ آیا بر وضعیت موجود آثاری بار می
 . تا پیش از اجازه مالک اصوال عقدی واقع نشده که بتوان آن را مثبت آثار دانست

ای اختالف نظرها در این خصوص مشاهده  با غور در فقه امامیه و اهل سنت پاره
رسد نظر غالب بر صحّت بیع فضولی است چرا که  ر فقه امامیه به نظر مید. شود می

این حکم را اقتضا کرده و عدم وجود اذن » احل هللا البیع«و » اوفوا بالعقود«عموم ادله 
ای  فرق اهل سنّت نیز نظریه]. ٣٥٠ و ٣٤٩، ص ٤[شود  مالک باعث سلب نام عقد نمی

قه شافعی که عقد فضولی در زمره عقود باطل موافق نظریه گفته شده دارند مگر در ف
 ].١٣ و ١٢، ص، ١٣[گیرد  قرار می

بدیهی است که اجازه در عقد فضولی مفقود است و تا زمانی که وجود نداشته باشد 
بنابراین صحّت ذکر شده در لسان فقها را باید حمل بر . توان آن را عقدی تمام عیار دانست نمی

کند که قابلیت کمال  اثر را ایجاد می عقد فضولی پیمانی بی. لیصحّت تأهلی کرد نه صحّت فع
شود  شود، باعث نفوذ و کمال آن می دارد و رضای متأخر مالک که به عنوان اجازه متجلّی می

به عبارت دیگر عقد فضولی به دلیل فقدان اذن مالک، هرچند صحیح است ]. ١١٥، ص٢٥[
قع نشده بلکه نیازمند جزئی به نام اجازه مالک ولی ناقص بوده و به صورت یک مرکب صحیح وا

ولی این نکته هم باید در نظر گرفته شود که دیگر . است تا بتواند یک صحیح بالفعل شود
بلکه . توان گفت هیچ اثری ندارند اجزای عقد فضولی به غیر از اذن مالک، هیچ نیستند و نمی

                                                                                                                                                                             
 اینکه صاحب مال باطن نیست ولو وکالت نافذ وصایت یا عنوان والیت یاه ب جز معامله به مال غیر«. ١

این صورت معامله  در اجازه نمود اآن ر وقوع معامله پس از قائم مقام او مالک یا ولی اگر اراضی باشد
 .»شود می نافذ صحیح و
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به همین . رسد وق اجازه به کمال میگونه که اشاره شد ماهیتی ناقص دارند که با لح همان
 ]. ١١٦، ص٢٥[ داند ای رضای مالک را شرط کمال عقد می دلیل هم نظریه

تر باید گفت عقد فضولی اگر به صورت بیع یا سایر عقود مملّک باشد،  به عبارت دقیق
کند چرا که علّت تامّه نیست و هنوز جزئی از آن که همان اجازه  ایجاد علقه مالکیت نمی

به وضعیت این عقد غیرنافذ که حالت موقوف ]. ٧١، ص١٦[الک است، باقی مانده است م
، ١٧[گویند  آورد، صحّت تأهلی می داشته و با الحاق اجازه مالک اعتبار کامل به دست می

که واضح است صحّت فعلی عقد به واسطه فقدان اذن مالک محقق نشده  چه این]. ١٥ص
 میان عقد صحیح  در واقع. باشد ص ایجاد شده نیز باطل نمیاست ولی از طرف دیگر، عقد ناق

بطالنی که در نتیجه (و عقد باطل ) شود عقدی که با الحاق اجازه مالک ایجاد می(مرکب 
وضعیتی دیگر وجود دارد که از آن با عنوان صحّت تأهلی ) شود عدم تنفیذ مالک حاصل می

بدان بپیوندد، عقدی صحیح و کامل را شکل ای که اگر اجازه مالک  حالت میانه. شود یاد می
   .دهد و در غیر این صورت ضمانت اجرای بطالن را به همراه خواهد داشت می

 

 اعمال نظریه صحّت تأهلی بر عقد اکراهی. ٢
وضعیّت عقد اکراهی نیز مشابه عقد فضولی بوده و فقها آن را مصداقی از صحّت تأهلی 

، ١٣[داند  که فقه شافعی عقد اکراهی را باطل میفارق از آن ]. ٤٥٧، ص٥[دانند  می
ولی صحّت این عقد، تأهلی و . دهد ، قول مشهور بر صحّت این عقد گواهی می]١٢ص

به عبارت دیگر، عقد زمانی منشأ تحقق ]. ٤٥٧، ص٥[منوط به لحوق رضای مالک است 
ن به هم پیوسته باشد که تمام اجزا و شرایطش فراهم بوده و ارکان الزم آ آثار حقوقی می

در عقد اکراهی جزئی از عقد که همان رضای مالک است مفقود ]. ١٣، ص٢٠[باشند 
توان اصوال عقد را تشکیل نشده دانست چرا که مکره قصد انشا دارد و  باشد ولی نمی می

]. ١٥٧، ص١٩[عقد به واسطه قصد محقق شده ولی متوقف بر رضای متعاقب او است 
کراهی تا پیش از تنفید، صحّت تأهّلی است و با لحوق تنفیذ به بنابراین وضعیّت عقد ا

 .صورت یک مرکّب صحیح و کامل درخواهد آمد
 

 اعمال نظریه صحّت تأهلی بر ضمان درک. ٣
 ١. ضمان درک را در زمره آثار بیع صحیح به شمار آورده است٣٦٢قانون مدنی در ماده 

                                                                                                                                                                             
 :آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است«. ١
 »...دهد عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می. ٢ ...



  ١٦٣ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

این . »رف عقد وارد شده استای است که به حقوق یک ط تدارک لطمه«ضمان درک 
، ١٢[کند  تدارک در هر فرضی که معلوم شود عقد فاسد بوده است، موضوعیّت پیدا می

 ].٢٤٠٥ و ١٨٩٠ص
که  داند درحالی گذار ما به تبعیت از فرانسه ضمان درک را از آثار بیع صحیح می قانون

 سخن، ضمان درک از به دیگر]. ٢٢٣، ص٢٤[رسد باید از آثار بیع فاسد باشد  به نظر می
آثار قهری بیع فاسد بوده و ذکر آن به عنوان اثر بیع صحیح در قانون مدنی صحیح 

که یکی از شرایط صحّت بیع، مالکیت طرفین بر مبیع  توضیح آن]. ٥٤٦، ص١٠[نیست 
حال هرگاه بیعی منعقد شده و سپس کاشف به عمل آید . ]٣٥٠، ص١٣[و ثمن است 

للغیر بوده است، بیع صحیحی واقع نشده که  که مبیع به طور کلّی یا جزئی مستحق
 ٣٦٢حل و فصل تعارض موجود در ماده . بتوان گفت ضمان درک از جمله آثار آن است

 گرفتن دو جز با کنار هم قرار. قانون مدنی از رهگذر نظریه صحت تأهلی ممکن است
شود ولی کمال این عقد و بروز تمامی آثار آن منوط به  ایجاب و قبول، عقد بیع ایجاد می

. وجود بعضی اجزای دیگر از جمله مالکیت بایع بر مبیع و مالکیت مشتری بر ثمن است
توان عقد بیع را عقدی کامل دانست ولی از  تا زمانی که این جز محقق نشده است، نمی

بنابراین باید گفت عقد بیع در این . ادعای بطالن آن نیز پذیرفته نیستطرف دیگر 
گذار به این اعتبار ضمان درک را از جمله آثار  مرحله واجد صحّت تأهلی است و قانون

للغیر بودن مبیع حاصل  حال اگر اجازه مالک در فرض مستحق. بیع صحیح دانسته است
 . رود ولی در غیر این صورت، از بین میشود، بیع به صورت کامل و صحیح واقع شده 

 
 الیحه اصالحی ١٧اعمال نظریه صحّت تأهلی بر شرکت موضوع ماده ـ ٤

 قسمتی از قانون تجارت
 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و ١٧ماده 

 و به صراحت داند ها را به منزله تشکیل شرکت سهامی می قبول کتبی سمت توسط آن
 هرچند از این ماده و نیز آرای ١.کند از آن تاریخ شرکت را تشکیل شده محسوب می

آید که ثبت، برای تشکیل شرکت سهامی  اساتید حقوق تجارت این نتیجه به دست می

                                                                                                                                                                             
 خود دلیل بر این قبول سمت به خودی. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند...«. ١

از این . اند دار آن گردیده های سمت خود عهده است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت
 .»شود تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می
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ها در نظر  توان هیچ الزامی برای ثبت این شرکت  ولی نمی١،]٩٦،ص٣[ الزم نیست
طرف شرکت سهامی پیش از ثبت دارای شخصیت به دیگر سخن، از یک . نگرفت

ولی از . حقوقی شده و این شخصیّت در بین مؤسسین و سهامداران قابل استناد است
طرف دیگر، شرکت ثبت نشده مجوّز فعّالیّت ندارد و وجود آن در برابر اشخاص ثالث غیر 

تی از این نکته از بعضی مواد الیحه اصالحی قسم]. ١١٣، ص١٨[قابل استناد است 
 همین الیحه به ١٩ماده . ها قابل استنباط است قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت
دهد هرگاه تا شش ماه پس از تسلیم اظهارنامه  مؤسسین و پذیره نویسان اجازه می

 اقدامی برای ثبت شرکت انجام نشد، با گواهینامه عدم ثبت به بانک ٦مذکور در ماده 
 این الیحه ٢٨٤ و ٢٢٣چنین موادّ   هم٢. شده را مسترد نمایندمراجعه کرده و وجوه تأدیه

که به ترتیب استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت سهامی و صدور سهم یا 
داند، نشان از محدودیّت عمل شرکت  گواهینامه موقّت را پیش از ثبت شرکت مجاز نمی

 .سهامی ثبت نشده دارد
یران و بازرسان به عنوان تشکیل شرکت یا انعقاد گونه که واضح است، انتخاب مد همان

. باشد شود و شرکت از این تاریخ دارای شخصیّت حقوقی می عقد مشارکت در نظر گرفته می
نماید، با ثبت محقّق  کمال این عقد که طرفینِ آن را متمکّن از انحای تصرّفات می ولی
دارای صحّت تأهلی است و توان گفت در مرحله نخست شرکت  به همین دلیل می. شود می

 . شود به محض ثبت، این صحّت حالت بالفعل گرفته و کامل می
 

                                                                                                                                                                             
، ١٣٥٤نورالدین، امامی، شرکت در شرف تأسیس، مجله کانون وکال، : نکـ برای مطالعه نظر مخالف . ١

 .١٣٢ش
 این قانون به ثبت ٦رکت تاشش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده که ش در صورتی«. ٢

ها که اظهارنامه به  نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکت
ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه  آن تسلیم شده است گواهینامه

نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه  دارد تا مؤسسین و پذیره آن به عمل آمده است ارسال میوجود در 
ای که برای تأسیس شرکت  در این صورت هرگونه هزینه. و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند

 .»پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود
 های سهامی در شرف تأسیس ممکن دیه شده به نام شرکتاستفاده از وجوه تأ«: ت.ق.ا. ل٢٢ماده . ٣

 .»مذکور در ماده  نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد
 تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم«: ت.ق.ا. ل٢٨ماده . ٤

 .»خاص ثالث خواهند بودخسارات اش  در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران. ممنوع است



  ١٦٥ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

  اعمال نظریه صحّت تأهلی بر عقود عینیـ٥
چون حبس، بیع صرف، رهن و هبه از جمله عقود عینی ذکر شده در قانون  عقودی هم
بول نبوده و رسد نقش قبض در این عقود همانند ایجاب یا ق به نظر می. باشند مدنی می

این نظر در لسان بعضی دیگر از . ]٣٥٣، ص٧[تر جزئی از سبب نباشد  به عبارت دقیق
ای که صاحب جواهر در مورد هبه بر این عقیده است  فقها نیز متجلّی شده است به گونه

باشد و حتّی اگر قبض را در صحّت آن مؤثّر  که این عقد متشکّل از ایجاب و قبول می
 ].١٩٩، ص٨[ارجی و غیر از خود عقد است بدانیم، امری خ

رسد قانون مدنی ایران از این نظر پیروی نکرده و قبض را در زمره  هرچند به نظر می
افتد که نقض غرض  ولی در عمل مواردی اتّفاق می] ١٥، ص٢[داند  ارکان عقد می

 به برای نمونه اگر بپذیریم لزوم قبض در بعضی عقود از جمله رهن. پذیرد صورت می
دلیل ایجاد امنیّت خاطر برای مرتهن و آگاهی سایرین از وقوع چنین عقدی است، در 

آید و تنها به صورت صوری در  گاه به قبض مرتهن در نمی عمل امروزه مال مرهونه هیچ
 که مؤخّر ١٣٤٣چنین در قانون دریایی مصوّب  هم. شود قرارداد، اقرار به قبض درج می

گذار با علم به نظر قانون مدنی در خصوص قبض مال مرهونه  ونبر قانون مدنی است، قان
که با توجّه به   این  گو١.داند از موضع خود عدول کرده و رهن کشتی را نیازمند قبض نمی
 ]. ١٨ص  ،٢[دشواری این کار، به عدم ضرورت قبض در رهن پی برده است 

د عینی جایگاهی جمیع موارد گفته شده بدین معنا نیست که قبض اصوال در عقو
چرا که در این صورت تقسیم عقود به . نداشته و بدون آن نیز این عقود کامل هستند

بنابراین در جمع میان این دو مسأله باید . رضایی، تشریفاتی و عینی، لغو و بیهوده بود
ها  شوند ولی کمال اثر آن گفت عقود عینی همانند سایر عقود به ایجاب و قبول واقع می

به دیگر سخن، عقود عینی تا پیش از قبض صحّت تأهلی . به تحقّق قبض استمعلّق 
به نظر ]. ٢٤١، ص٦[شود  ها می ها یا  صحّت فعلی آن دارند لحوق قبض با عث کمال آن

دانند،  چون رهن می رسد منظور کسانی نیز که قبض را شرط صحّت در عقودی هم می
 ].٢٥ و ٢٤، ص٢٧[صحّت فعلی است نه صحّت تأهلی 

                                                                                                                                                                             
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال  «:  قانون دریایی٤٢ماده . ١

صورت گیرد و قبض شرط   برداری نیز وسیله سند رسمی باید ساختمان و یاکشتی آماده برای بهره
 .»...نیست صحت رهن
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  اعمال نظریه صحّت تأهلی بر تصرّفات راهن در مال مرهونهـ٦
هرچند در مورد تصرّفات راهن در مال مرهونه میان فقها و حقوقدانان اختالف نظر 

تر است رأی غالب بر غیرنافذ  شود، این اختالف در تصرّفات ناقل مالکیّت کم مشاهده می
ال مرهونه تصرّفی نماید، وضعیّت این حال اگر راهن در م]. ٥٨٢ص  ،٢٣[بودن آن است 

شود که تصرّف در رهینه را در زمره  تصرّفات چگونه است؟ در لسان فقها مشاهده می
اند که فروش یا هبه عین  و بر این عقیده] ١٦ص  ،٢٦[ اند تصرّفات فضولی در نظر گرفته

 گفته شده به نظر با توجّه به مجموع موارد]. ٣٣٦، ص٩[مرهونه، متوقّف بر اذن مرتهن است 
رسد معامالت راهن در مال موضوع حق ثالث تا زمانی که رضایت او جلب نشده یا به  می

که میان طرفین موجد اثر، در برابر ثالث  عبارت دیگری مانعی وجود دارد در عین این
توان این معامالت را دارای صحّت تأهلی دانست که  به این اعتبار می. غیرقابل استناد است

چون معامالت فضولی بر این عقیده بود که با انضمام رضایت مرتهن، تبدیل  ن وضعیّت همای
توان در خصوص معامالت ورثه در  از وحدت مالک این موضوع می. شود به صحت فعلی می

  ].١٨٠ص٢٨[ترکه تا پیش از پرداخت حقّ دیّان و نیز معامالت مفلّس بهره جست 
 

 گیری نتیجه
ست که در آن ایجاب و قبول، حاصل شده و شالوده عقد بنا صحت تأهلی وضعیتی ا

شود هرچند  نهاده شده است و بر اساس همین شالوده ابتدایی، آثاری بر آن بار می
به دیگر سخن، . کماکان برای کمال عقد عناصری مورد نیاز است که مفقود می باشد

ت وجود آن و دیگر گیرد ولی در صور بدون وجود ایجاب و قبول اصوال بیعی شکل نمی
للغیر باشد،  عناصر ضروری از جمله مبیع و ثمن حتی در فرضی که مبیع یا ثمن مستحق

تواند موجد آثاری باشد که چنین عقدی را از  علت ناقصه آن عقد به وجود آمده و می
در این حالت، سایر عناصر موجود در .عقد باطل و نیز عقد صحیح فعلی متمایز کند

ی بوده و اهلیت این را دارند که اگر اجزای دیگر بدان بپیوندند، وضعیت صحت تأهل
به دلیل وجود همین صحت تأهلی هم بر گرد هم آمدن این .عقدی کامل را ایجاد نمایند
 . شود اجزای ناقص آثاری بار می

یکی از این آثار این است که صحّت . گذارد صحت تأهلی آثاری از خود برجای می
به عبارت دیگر، . توان موضوع اصل صحّت قرار بگیرد  اجزا میتأهلی یا همان صحّت

ها مجرای اصل صحت تنها در فرض دوران امر  برخالف عقیده بعضی فقها و حقوقدان
 . گیرد میان صحت فعلی و بطالن کلی نبوده بلکه صحت اجزا را نیز در بر می



  ١٦٧ دهی نظریه صحت تأهلی   سامان

هرگاه جزئی از اجزای بنابراین . از دیگر نتایج این بحث عدم لزوم توالی در عقود است
کند و در این خصوص توالی  عقد مفقود باشد به محض لحوق، صحت عقد را کامل می

 .این اجزا ضروری نیست
عقد فضولی و . مصادیق قابل توجهی از این اصل در حقوق ما قابل مشاهده است

چنین عقد شرکت تجاری تشکیل شده به موجب ماده  اکراهی نیازمند رضای مالک و هم
 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت نیازمند ثبت است تا عقدی کامل و تمام ١٧

با این حال عقد غیرنافذ ناشی از اکراه و نیز شرکت ثبت نشده را . عیار ایجاد شود
توان تمامی آثار عقد صحیح و  گونه که نمی همان. گونه آثاری دانست تواند فاقد هیچ نمی

للغیر در   مسأله در خصوص ضمان درک مبیع و مستحقهمین.  کامل را بر آن بار کرد
جایی که هرچند قبض و اقباض به طور کامل صورت . شود آمدن آن مشاهده می

برجای گذاشتن آثار .شود نپذیرفته اما آثاری بر صرف ایجاب و قبول شکل گرفته بار می
 .اردعقد بدون تحقق قبض و اقباض در خصوص عقود عینی از جمله رهن نیز وجود د
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