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:چكيده
ر اشتباه به عنوان عيب اراده، وقتي در قرارداد موثر واقع مي ضـا شود كه اشتباه مربوط به مرحله

و تـصديق در قـرارداد تـأثير  و اشتباه در مراحل ديگر اراده يعني تـصور، تـدبر و قصد باشد
و قصد منتهي شود نمي بعالوه اشـتباه. گذارند مگر اينكه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا

و تحت تأثير واقع شدن قرارداد نمي  شـود در هر امر اساسي قرارداد موجب معيوب شدن اراده

كه در قلمرو حركت قصد قرار بايد اشتباه حداقل در يكي از مسائل مهم قرارداد يعني اموريو

و يا دخالت يا عدم دخالت آن امور در قـرارداد مي و اراده شخص نيز در تغيير گيرد، رخ بدهد
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 مقدمه
و بين المللي اسـت قرارداد از مهم ، لـيكن ترين وسايل رفع نياز اشخاص در روابط داخلي

و انتقال حق اعتماد مـي به آن بعنوان وسيله ايجاد تعهد و ثبـات هنگامي شـود كـه از اسـتحكام

به هر بهانه  و ي، يك طرف قرارداد از اجراي تعهد ات ناشي از آن شـانه خـالاي برخوردار بوده

به كناري ننهد و آن را را. نكرده و تحمل آثـار قراردادهـايي از طرف ديگر مردم اجراي قرارداد

و در نتيجه اشتباه منعقد شده  و رضاي آنان منطبق نبوده ميكه با قصد كه بـه اند، ناعادالنه دانند

و مـؤثر در قــرارداد شــ  ناخته ايـن جهــت، قانونگـذار اشــتباه را از عوامــل معيـوب كننــده اراده

آن.)م.ق 353،194،762،601، 201، 199،200مواد(است را مـشخص ليكن قلمـرو شـمول

به دقت روشن  و بايستي د كه آيا اشتباه در هر مرحله از مراحـل وجـودي ارادهشونكرده است

و قرارداد را تحت تأثير قرار مي و نيز بـا ارائـه موجب معيوب شدن اراده شده اي ضـابطه دهد؟

م علوم شود كه آيا اشتباه در هر امري از امور قرارداد، بـه جهـت معيـوب سـاختن اراده بـه بايد

از كند يا به جهات ديگر؟ حقوقدانان بدون بيان ضابطه اعتبار قرارداد خدشه وارد مي  اي خـاص

و غيره سـخن بـه ميـان  اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در نوع عقد، اشتباه در علت تعهد

مي آوردند  آيد كه اگر آن موارد در قلمرو نظريه اشتباه قـراركه در اين وضعيت اين سئوال پيش

در مي گيرند چرا اشتباه در امكان اجراي قرارداد، اشتباه در قابليت معامله از نظـر قـانون، اشـتباه

و امثـال آن در قلمـرو شـمول نظريـه  ماليت موضوع معامله، اشتباه در آثار مقتضاي ذات عقـد

مياشت  گيرد؟ باه نباشد؟ آيا بدرستي اشتباه در علت تعهد در حوزه شمول نظريه اشتباه قرار

و تحليل مقررات مربـوط بـه در اين نوشتار سعي بر اين است كه با استقراء در قانون مدني

و روشن  كه براي اينشواشتباه در قرارداد به دقت حوزه شمول نظريه اشتباه در قرارداد تبيين د

و از نظر مصاديق بـه صـورت عليحـده در منظور  حوزه تأثير اشتباه از لحاظ تحليل رواني اراده

.گيرد ذيل مورد بررسي قرار مي

 حوزه تأثير اشتباه از نظر تحليل رواني اراده) الف
كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا اگر اشتباه در هـر مرحلـه از مراحـل بحث اساسي

د  مي وجود اراده رخ بدهد، گذارد يا اينكه اشتباه واقع در بعضي از مراحل ايجـادر قرارداد تأثير

 شود؟ قصد است كه در قرارداد مؤثر واقع مي

و كيف نفساني است كه پس از طي كه اراده يك چگونگي علت طرح اين سئوال اين است

مي  و امري را طلب مـي مراحل مختلف در روان انسان پديد -140ص)ق. هــ 770(خـوارزمي(كنـد آيد

ص4ج) 1364(امامي و از ايـن)19، و ممكن است اشتباه در تمام مراحل رواني اراده صورت بگيـرد

.جهت بايد حوزه تأثير اشتباه در اراده مشخص گردد
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و انجام هيچ كـار ارادي پـيش از تـصور آن سنگ زيرين تكوبايد گفت ن اراده تصور است

كه شخص مي.ممكن نيست قراردادي منعقد نمايـد قبـل از هـر چيـز خـود آن خواهد هنگامي

مي  و شرايط مختلف معامله به ذهن او خطور  مـثالً بـراي فـروش.كند قرارداد، عناصر، اوصاف

آن، اتومبيل،ابتدا عقد بيع اتومبيل خود  مشروط يا مطلق بودن معامله، نقد يا نسيه بـودن، قيمت

و مسائل گوناگون ديگر را در و طرف معامله كنـد، البتـه تـصور تمـام آثـار ذهن تصور مـي آن

و كافي است شخص اثر اصل   قرارداد را درك نمايـد زيـرا آثـار حقـوقييقرارداد لزومي ندارد

م به قوانين آگاهيقرارداد را قوانين مشخص و فرض اين است كه همه  وزيـانتكا( دارنـدينمايد

نه فقط متعاملين را بـه«:ارددم در اين خصوص چنين مقرر مي.ق 220ماده.)231ص،1364 عقود

به اجراي آن چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي  كهي نتايجتمامينمايد، بلكه متعاملين

مي به موجب قانون از عقد حاصل و عادت يا ميبه موجب عرف در.»باشد شود ملزم  بنـابراين

كه يك عمل تاسيسي است مرحلة ادراك نقش اساسي دارد و اثر اصلي قرارداد را بايـد قرارداد

.معين سازد

كه تنها شرايط اجراي قانون را فراهم مي كه در اعمالي آورد، اهميـت ادراك بايد اضافه كرد

و.است ناچيز و معـين شـده و شرايط آن از پيش در مقررات پيش بينـي  زيرا موقعيت حقوقي

و شرايط ايـن گونـه در بسياري موارد، ذهن متوج.به تصور آن ندارديذهن نياز به تمام آثار ه

كه قـانون بـه وجـود آورده اسـت نظـر دارد اعمال نمي به مجموع موقعيتي و تنها  انـسان.شود

مي مي كه جزئيات آنچه را در آينده و نيازي ندارد گذرد داند كه در قلمرو حكومت قانون است

به يـك بسياري پس نقش اراده در ايجاد آثار اين نوع عمل حقوق.بداند و گاه محدود كم است

مي  به اجمال مـ.شود كار مادي رايدانـد كـه ايجـاد چنـين مـوقعيتي براي مثال در نكاح انسان

مي مي ،وزيـانتكا(آورد، بدون اين كه به تمام آثار كار خود توجه كنـد خواهد، شرايط آن را فراهم

به ذهن.)244ص،1364 مي بعالوه بعضي از اموري كه در مرحله تصور  جنبة اساسـي، آيد انسان

و غالباً در قلمرو تراض .گيرد قرار نمييندارد

م به مراتب ميير، بايد گفت ممكن است اشتباه زبوپس با عنايت گيرد مربـوطكه صورت

و شخص  اي را دارد در امـور اساسـي عقـد ماننـدكه قصد انجام معاملهيبه مرحله تصور باشد

و خـصوصيات عقـد اشـتباه نمايـدط، آثار اصلي عقد،ماهيت عقد  .رف قرارداد، موضوع عقـد

كه در اين مرحله رخ مي دهد، هر چند اشتباه مربوط به اراده نيست زيرا تصور، مقدمـه اشتباهي

نه خود اراده   چون غالباً منشاء فعل ارادي تـصورات گونـاگون اسـتيول.و محرك اراده است

ه كه در ذهن انسان نقش مي و اشتباهي  اراده بـر،م در اين تـصورات وجـود داشـته باشـد بندد

مييمبناي همان تصور اشتباه به شكل گيرد يعني شخص بر مبناي همان تصور اشتباهي راضي

مي  و تصميم به اجراي آن مي معامله شده كه اشـتباه در مرحلـة تـصور بـه گيرد، لذا توان گفت
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ج اشتباه در قصد منتهي مي به و اشتباه در قصد نيز كه قصد نقش سازندگي را ايفا شود هت اين

به ايفايم و قـراردادي كـه بـرينمايد به جهت خدشه دار شدن قادر  نقش خود نخواهـد بـود

شود باطل خواهد بود كه بعداً در بحث اشـتباه در مرحلـه اساس چنين اشتباهي ظاهراًً منعقد مي

.شود قصد بيشتر سخن گفته مي

 تصور است، اشتباه تاثيري در اراده نخواهد داشت زيـرا در مرحلة سنجش كه بعد از مرحلة

به ارزياب مييدر اين مرحله شخص و هميـشه ارزيـاب دواعي مختلف  انـسان، ارزيـابييپردازد

و و صـحيح نبـوده و احتمال بسيار وجود دارد كه ارزيابي انسان، ارزيابي درست درست نيست

و زيان انج.توام با اشتباه باشد  و موجود صـورت ام كار بر مبناي فاكتور ارزيابي سود هاي عيني

در نمي و سود زيـان بـه عوامـل خـارجي كـه و تحقق گيرد، بلكه اين ارزيابي كامالً ذهني بوده

آن آينده پديدار مي  و خطـا در شوند، بستگي دارد لذا اين ارزيابي غالبـاً جنبـه احتمـالي داشـته

و طبي.هميشه راه دارد  ميبه عبارت ديگر ماهيت كه اشتباه در آن وجود عت ارزيابي ايجاب كند

و زيان كار مورد نظر است.داشته باشد  به عالوه در اين مرحله ذهن صرفاًً در مقام بررسي سود

به اشتباهو انتخابي در اين مرحله صورت نمي و اگر اشتباهي هم در بررسي صورت بگيرد گيرد

م در انتخاب يكي از دواعي منتهي مي  كه ميشود به مرحله تصديق  پـس اشـتباه در.باشـد ربوط

و موثر در قرارداد نمي .باشد اين مرحله يك اشتباه مستقل

و شـخص از بـين دواعـ كه مرحلة تصديق اسـت و انگيـزه هـاييبعد از مرحلة سنجش

و انتخاب مي يكي را تصديق نمايـد، ممكـن اسـت شـخص در تـصديق يـك داعـي گوناگون

مث  به مـسافرت بـرود يـا مرتكب اشتباه شود كه بعد از فروش اتومبيل خود با پول آن الً در اين

به نفع سر مايـه گـذاري در بـازار فرش بخرد يا در بورس سهام سرمايه گذاري نمايد، ارزيابي

و خريـد بورس سهام صورت مي  و انتخاب آن انگيزه دچـار اشـتباه شـده گيرد ولي در تصديق

 اشتباه در اين مرحله در واقـع اشـتباه شـده در.دهدمي خود قرار فرش را انگيزه معامله اتومبيل 

و قرارداد نخواهد داشت زيرا همـانيجهت يا انگيزه يا داع كه اين اشتباه تاثيري در اراده  است

و تحقـق آن بـه عوامـل طور كه گفته شد غالباً تحقق اين انگيزه در اختيـار خـود فـرد نيـست

كه شخص بتواند با پـول هيچگوناگون خارجي بستگي دارد؛ مثالً وقت به درستي معلوم نيست

و اخـذ ثمـن معاملـه،.فروش اتومبيل خود از بازار بورس سهام بخرد   بعـد از فـروش اتومبيـل

و به عوامل گوناگون مربوط بـه بـازار بـورس، وضـعيت اقتـصادي خـود شـخص خريد سهام

مي انگيزه و نيازهاي جديد كه بعداً براي شخص حادث  به عـالوه انگيـزه. دارديود، بستگش ها

كه مي هر دخالت شديد در معامله ندارد زيرا شخصي خواهد اتومبيل خود را بفروشد، انگيزه او

به خاطر آن علت انگيزه وارد معامله نميميچه باشد، معامله صورت  و شخص شود بلكه گيرد

كه اثر اصل  ريدر هر معامله علتي براي آن وجود دارد مي هر عقد و در هر عقديا تشكيل دهد
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كه از نظر قانونگـذار در صـورت فقـدان آن علـت معاملـه باطـل نيز بصورت ثابت وجود دارد

در. باشد مي كه اشتباه در انگيزه يا اشـتباه در مرحلـة تـصديق دخالـت مـوثر بنابراين بايد گفت

و يك محرك فرعي برا  و قانيتصميم گيري انسان نداشته گذار نيـز بـرون تصميم گيري است

و عقد  كه بر مبناي انگيـزه اشـتباهييهمين اساس، اشتباه در انگيزه را موثر در اراده ندانسته  را

.داند منعقد شده، صحيح مي

كـه در گذار مصون نماند كما اين البته ممكن است اين مرحله از اراده نيز از بازرسي قانون

كه جهت.ق190 ماده4بند  ولي بايد گفـت كـه.معامله بايد مشروع باشدم مقرر گرديده است

و بطالن قرارداد بر اساس حكم قانون گذار اشتباه در مشروعيت جهت تاثيري در قرارداد ندارد

و عـدم انتخـاب آن مـوثر مي كه ارادة اشخاص در انتخـاب باشد زيرا اشتباه در امري تاثير دارد

ن.باشد و آنهـا اگـر اشـتباه در مشروعيت جهت اراده طرفين معامله آزاد وييـست  هـم نكننـد

 چـون، بنـابراين.آگاهانه جهت نامشروع را در قرار داد تصريح نمايند، قرارداد باطل خواهد بود

و چه از روي اشتباه، جهت نامـشروعي چه از روي آگاهي در مشروعيت جهت، طرفين معامله

و ارادة اشـخاص تـاثير را در قرار داد مورد تصريح قرار دهند معامله باطـل خواهـد بـود  دري،

.باشد وضعيت قرارداد نخواهد داشت، موضوع از قلمرو بحث اشتباه خارج مي

اگر رضاي به معامله بر مبناي تصور اشتباهي شخص از واقـع امـر باشـد، در ايـن صـورت

در چون شوق موكد يا رضا به صورت قهري به قصد منتهي مي  شود لذا اشتباه در رضا به اشتباه

ميمي قصد و قصد را خدشه دار مي رسد و اشتباه در قصد نيز معامله را باطل  ولـي.كنـد نمايد

در بعضي از معامالت براي تاثير اراده رضاي مالك نيز ضرورت دارد؛ مثالً اگر شخصي نـسبت

و در  كه آن مال متعلـق بـه معاملـه كننـده بـوده و بعد معلوم شود به مالي معامله فضولي نمايد

به اجازه معامله كننده خواهد مالكيت مال اشتباه كرده است در اين صورت، نفوذ معامله موكول

و هـمكه در مورد اين معامله، مالك مال.بود خود متصدي عقد اسـت، هـم قـصد انـشاء دارد

به مالكيت خود ابراز نكـرده اسـت عقـد مزبـور نافـد توجه رضا، با وجود اين چون رضا را با 

كه از  به آن عقد رضـايت بدهـدي رو نيست تا اين ، 1349، جعفـري لنگـرودي( توجه به مالكيت خود

هـر گـاه كـسي نـسبت بـه مـالي«:داردم در اين خصوص چنين مقرر مي.ق 255ماده.)200ص

كه آن مال ملك معاملـه كننـده بـوده يـا ملـك  و بعد معلوم شود به عنوان فضولي نمايد معامله

توانسته است از قبل او واليتاً يا وكالتاً معامله نمايد در ايـنيمكه معامله كننده كسي بوده است 

و اال معامله باطل خواهد بود  به اجازه معامل است و صحت معامله موكول  پـس.»صورت نفوذ

رويرضا كه از قبـل مالـكي معتبر در معامله بايد از به اذني به مالكيت يا از روي توجه  توجه

م.دارد صادر گردد و از عيـوب در اين به مرحله رضاسـت ورد اشتباه در مالكيت، اشتباه مربوط

مي باشد مي شود كه موجب عدم نفوذ معامله .اراده محسوب
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و موجب عدم نفوذ معامله نيـست كه اشتباه در مالكيت، هميشه از عيوب اراده بايد دانست

كه از شرايط نف  وذ معامله محسوبو گاهي عدم نفوذ معامله به جهت فقدان رضاي مالك است

مي معاملهيكس مثالً.شود مي دهد در حالي كه اشتباهاًً آن مـال اي را نسبت به مال ديگري انجام

به خود مي و در اين.دانسته است را متعلق و قصد معامله كننده كامـل اسـت گونه قرارداد رضا

چه موجب عدم نفوذ مع  و آن شود، نقـص امله مي خدشه اي در اراده معامله كننده وجود ندارد

 پـس در حقـوق مـا اشـتباه در. از شرا يط مهم نفوذ معامله يعني رضـاي مالـك اسـتيدر يك 

و پاره اي از آن از قلمرو اشتباه موجب عيوب اراده خـارج مالكيت هميشه از عيوب رضا نبوده

يـت ايـن از نظر اقليتي از فقها پيروي كرده اسـت؛ نظـر اكثر 255 قانون مدني در ماده.باشد مي

و هم رضـا  كه عقد مزبور بدون اجازه نافذ است زيرا هم قصد وجود داشته است جعفـري(است

ص 1349،لنگرودي مي اگر نظريه اكثريت مورد قبول قانون.)201، مي گذار واقع توانستيم قائل بـر شد

كه در حقوق ما اشتباه موجب عدم نفـوذ از قلمـرو اشـتباه معيـوب كننـده ار  اده اين نظر باشيم

به اشتباه در قصد منته خارج مي و اشتباه در رضا نهايتاًً كه موجب بطالن استمييباشد .شود

و كه رضا يك حالت نفساني است كـه جنبـه انفعـالي دارد به جهت اين بنابراين بايد گفت

و اشتباه در اين مرحلـه   فاقد قدرت سازندگي است اشتباه در آن مرحله تاثيري در قرارداد ندارد

كه استثنائاًً قانونبه اشتباه در قصد منجر مي گذار در يك مورد اشـتباه در مرحلـه گردد، جز اين

.را در قرارداد موثر دانسته است) اشتباه در مالكيت(رضا 

ميآمرحله كه ديديم، اشـتباه خر اراده كه عقد با آن محقق شود، مرحله طلب يا قصد است

به اشتباه  و رضا مي در مرحله تصور و اجراي آن بر مبناي تـصور در قصد منتهي و تصميم شود

مي اشتباهي شخص از  مي شود، زيـرا.گيرد واقع امر صورت  اشتباه در قصد موجب بطالن عقد

كه عنصر سازنده عقد است قدرت سازندگ .دهـد خود را از دست مـييبا دخالت اشتباه، اراده

 تـصور نادرسـت از واقعيـت اسـت، موجـب قصد يك يا هر دو طرف قرارداد مبتنـي بـريوقت

كه چنين اشتباهي به اشـتباه مـانع توافـق مي كه يا توافقي بين قصدها حاصل نشود ) عقـد(شود

و توافق به اين اشتباه، اشـتباه مـانع تـاثيرآمعروف است يا قصد كه نان منطبق با واقعيت نباشد

م  ص 1371،شهيدي(شوديقصد گفته ع)236، قد به جهت عدم تطابق بين ايجـابكه در حالت اول

مي  به علت عدم مطابقت مقصود با واقع باطل و در حالت دوم در. باشدو قبول پس تأثير اشتباه

مي قرارداد بخاطر خدشه  كه اشتباه در قرارداد به قصد معاملي وارد به اين جهـت اي است و كند

.ه شده استنيز اشتباه بعنوان يكي از عوامل معيوب كننده اراده شناخت

از(، فرانـسه A. Blum, 2001. P429)-Beatson, 1998. P.304(در نظام حقوقي انگلـيس : بـه نقـل

ص 1998،الحق سنهوري، مصادر و لبنان)70، ص)1973(الصده فرج(و مصر نيز علت اصلي تـأثير اشـتباه در) 224،

مياعتبار قرارداد مخدوش شدن اراده به جهت وقوع اشتباه در امور اساس .باشدي قرارداد
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در فقه اماميه نيز اشتباه از آن جهت مؤثر در قرارداد شـناخته اسـت كـه قـصد متعـاملين را

مي  و اساسي تأثير اشتباه در قرارداد، قاعـده فقهـي تحت تأثير قرار  دهد زيرا در فقه مبناي اصلي

به انعق. باشدمي» العقود تابعة للقصود« اد قـراردادي مبـادرت مطابق اين قاعده چنانچه اشخاص

شـود، مـثالً شخـصي كـه نمايند كه قصد تحقق آن به جهتي مفقود باشد عقدي نيز محقق نمـي 

مي قصد بيع  كه مالم را هبه كردم، در اين حالـت عقـد هبـه دارد ولي به جهت اشتباه اعالم كند

به آن واقع نمي ص1418،مراغي حسيني(شود بخاطر عدم تعلق قصد ،48(.

و ما قصد لم يقع«ه مطابق قاعد نيز چنانچـه در خـصوص ماهيـت مـورد» ما وقع لم يقصد

به تصور اينكه طالست از طالفروشـي  معامله اشتباهي رخ بدهد، مانند اينكه كسي دستبندي را

مي بخرد ولي بعداً  كه از جنس برنز به جهت عـدم انطبـاق مقـصود بـا معلوم شود باشد، معامله

اي. باشد واقع باطل مي  شود كه قصد با واقع منطبق نـشودن حالت نيز چون اشتباه موجب مي در

. دانند فقها عقد ظاهراً واقع شده را باطل مي

م بنظر مي كه قاعده به يك حالت خـاص پيـروي قـرارداد از قـصد طـرفين، زبورسد ر ناظر

به عبارت ديگر قاعده مزبور بيا نگر يك يعني عدم انطباق اراده طرفين با مصداق خارجي است،

كـه كما اينكه ميرزا نائيني در جـائي. باشدمي» العقود تابعة للقصود«حكم خاص از قاعده كلي 

و فقط طرفين در صورت عرفيـه آن اشـتباه نماينـد،  و قبول يك مال معين بوده موضوع ايجاب

مي  و معتقدند كـه محـل اسـتعمال قاعـدة معامله را باطل  همـين» العقـود تابعـة للقـصود«دانند

و جاست، زيرا مثالً آنچه طرفين قصد كرده و ثمن در ازاي آن پرداخت شـده منتفـي اسـت اند

و در ازاي آن چيزي پرداخت شده است  جبي،خوانساري نجفي(آنچه موجود است مقصود نبوده ،2تا،

.)135ص

از نظر مصاديق)ب  حوزه تاثير اشتباه
ا نظر بعد از تعيين حوزه اشتباه از كه اساساً چـه مـواردي تحليل رواني راده، اكنون بايد ديد

مي  از از اشتباه درقرارداد، مشمول عنوان خاص اشتباه در قرارداد شود؟ آيا اشـتباه در هـر امـري

؟ گيرد مسايل قرارداد در قلمرو بحث اشتباه در قرارداد قرار مي

ص كه اشتباه در قرارداد ممكن است در يكي از امور ذيل :ورت بگيردمقدمتاً بايد گفت

و-1  ممكن است طـرفين معاملـه بـه تـصور اينكـه-قانوني بودن جهت اشتباه در مشروع

به انعقـاد و قانون اشكالي ندارد، و فروش انگور براي توليد مشروبات الكلي از نظر شرع خريد

و  از عقد بيع مبادرت نمايند و فروش اموال بدهكار بـراي فـرار به تصور اينكه خريد  يا دو نفر

به طلبكار مخالف قانون نمي و فروش آن اموال بپردازند پرداخت دين به خريد .باشد،

ج 1364امـامي،(گيـرد گاهي اشتباه در علـت تعهـد صـورت مـي- اشتباه در علت تعهد-2 ،1،

ص 1382 صـفايي،– 198ص  مثالً وراث شخصي با موصـي لـه بـراي تقـسيم عـين مـشاع توافـق)88،
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مي مي و سپس معلوم به تـصور اينكـه كنند و يا اينكه شخصي كه وصيت باطل بوده است شود

و مسئول پرداخت خسارت وارد به ديگري است، پرداخت مبلغي را به او تعهـد مـي  بعـد كنـد

مي  در مثال نخست علـت تقـسيم مـال بـين. شود كه شخص ديگري مسئول بوده است معلوم

و  بو وراث به شخص اخير وصيت و اختصاص سهمي له كه طرفين اشـتباهاً آن موصي ده است

به پرداخت خسارت، مـسئوليت بـوده كـه  و در مثال دوم علت تعهد را موجود تصور كرده اند

.اند طرفين در وجود آن اشتباه كرده

 اشتباه ممكن است درخصوص امكان اجـراي قـرارداد– اشتباه در امكان اجراي قرارداد-3

به تصو باشـد بـه انعقـاد عقـدر اينكه مبيع مقدورالتـسليم مـي باشد مانند اينكه طرفين عقد بيع

و مبيـع مقـدور التـسليم  كه اين تصور مبني بر اشـتباه بـوده مبادت نمايند ولي بعداً معلوم شود

.باشد نمي

در-4 كـااليي را بـه گـاهي طـرفين معاملـه،–قابليت معامله موضوع از نظر قـانون اشتباه

و فروش آن قانوناً  و فروش آن اقدام مـي تصور اينكه خريد به خريد نمايـد ولـي اشكالي ندارد

و فروش آن كاال ممنوع بوده است بعداً كاشف بعمل مي . آيد كه خريد

 ممكن است طرفين قرارداد بتصور اينكه مال موضـوع– اشتباه در ماليت موضوع تعهد-5

ميرا مورد مبادله قرار دهند ولي معامله داراي ارزش اقتصادي است، آن شود كـه بعداً مشخص

1.، مورد معامله داراي ارزش اقتصادي نبوده است از نظر نوعي

 مانند اينكه شخـصي اتومبيـل خـود را بـه مبلـغ معينـي بـه– اشتباه در ماهيت قرارداد-6

ديگري صلح كند ولي طرف مقابل با تصور اينكه ايجاب او نـاظر بـه فـروش اسـت، آن را بـه

يا همان مبلغ مي  و به ديگري باشد ولـي اشـتباهاً خرد  اينكه قصد شخص اجاره دادن ملك خود

به ديگري ايجاب كند ص.هـ1418،عبدالفتاح حسيني مراغي(فروش آن را .)49ق،

و توافـق طبق نظريه سنتي در حقوق فرانسه، اشتباه در ماهيت عقد از اشتباهات مانع قـصد

از(شود محسوب مي ج1998،سنهوري: به نقل ص1، الوسيط، ،311(.

 مثل اينكه فروشنده منزل مـسكوني خـود را بـه ديگـري– اشتباه در خصوصيات عقد–7

كه خريدار آن را به همسايه شمالي نفروشد ولي خريـدار اشـتباهاً خريـد بفروشد به اين شرط

و بطور مطلق قصد نمايد كـه در اينـصورت عقـد بيـع نـه بـه   طـور خانه مزبور را بدون شرط

نه به شكل مطلق منعقد نخواهد شد و ص 1371،شهيدي(مشروط ،168(.

. اين مصداق در فرضي است كه ضابطه تشخيص ماليت موضوع معامله، نوعي باشد نه شخصي.1
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 ممكن است طرفين قرارداد در هنگام انعقاد قـرارداد– اشتباه در وجود موضوع قرارداد–8

در خصوص وجود موضوع قرارداد تصور نادرستي داشته باشند مثالً به تصور وجـود خانـه اي

كه در هنگام معامله خانه مزبور وجود خارجي نداشـته در كنار دريا وارد معامله شون  د در حالي

در حقوق ما اين قسم اشتباه از مصاديق اشتباه در علت است ولـي در حقـوق انگلـستان،. است

و عمده در قرارداد بوده كـه در قلمـرو دكتـرين  اشتباه در وجود موضوع از جمله اشتباه اساسي

 گيرد اشتباه مورد بحث قرار مي
(Treitel، 1999, P262–Cheshire، Fifoot & Furmston،….,1986 , P220- Beatson، ….,1998, P299). 

 گاهي ممكن است تصور نادرست طرفين راجـع بـه– اشتباه در هويت موضوع قرارداد-9

و امر مستقل را مورد قصد قرار بدهنـد و طرفين دو هويت نجفـي(هويت موضوع قرارداد، باشد

صبي، خوانساري ج اول، ج)1990( انصاري– 114تا، ص7، ، مانند اينكه شخـصي فـروش خانـه خـود)129،

به تصور اينكه فروشـنده قـصد فـروش واقع در خيابان وليعصر را ايجاب مي كند ولي مخاطب

. نمايد خانه خود در منطقه شميران را دارد، خريد خانه اخير را قبول مي

م.ق200اشـتباه در خـود موضـوع معاملـه در مـاده– اشتباه در خود موضوع معاملـه-10

ماننـد. گاهي ممكن است اشتباه در خود موضوع معامله باشـد1موضوع حكم قرار گرفته است

به قيمت گزافي معامله مـي  به گمان اينكه گلدان مورد معامله عتيقه است آنرا كننـد اينكه طرفين

كه تصور آنان نادرست بوده  ميولي بعداً معلوم شود .باشدو گلدان ساخت دوره معاصر

 هر گاه موضوع معامله كمتر از آن مقداري درآيـد كـه– اشتباه در مقدار مورد قرارداد-11

در. شـود در هنگام معامله مورد قصد بوده اسـت، اشـتباه در قـرارداد مـوثر واقـع مـي معمـوالً

و بر  به مقدار موضوع معامله دارد كه ميزان ثمن بستگي  اساس همان مقـدار شـخص معامالتي

و ثمن را پرداخت مي و، در اين حالت نمايد حاضر به معامله شده ، وصف مقدار، وصـف مهـم

و اشتباه در آن موجب بطالن معامله مي م.ق384گـذار نيـز در مـاده قـانون. شـود ذاتي است

كه اگر مورد معامله كسري داشته باشد، و مقرر كرده است عقد نسبت بـه همين نظر را پذيرفته

2.باشد مقدار كسري باطل مي

 يك حالت از اشـتباه در ارزش موضـوع قـرارداد ايـن– اشتباه در ارزش مورد قرارداد-12

كه قيمت مورد قصد طرفين با هم مطابق نباشد به اين نحو كه خريدار مبيع را بـه قيمتـي است

ي اتومبيـل معينـي را بـه قبول كند كه مورد قصد فروشنده يا موجب نيست، براي مثـال شخـص 

مي.ق 200 ماده.1 بـراي).اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خـود موضـوع معاملـه باشـد(:داردم مقرر

بهمالحظه نظرات مختل ص1375صفايي،:ف درخصوص مفهوم خود موضوع معامله ضمانت اجراي آن رجوع شود ،305.

مي.ق 384ماده.2 (داردم بيان و: در وقت تسليم كمتر از آن مقدار در آيد هرگاه درحال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده

ع ............). مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند  باشد ولـي خريـدار قد بيع نسبت به مقدار موجود صحيح مي روشن است كه

.تواند با استفاده از خيار تبعض صفقه آن را فسخ نمايد مي
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كه ايجاب فروشنده يكـصدو بيـست ميليـون ريـال قيمت يكصد ميليون ريال مي خرد در حالي

و. باشد مي در اين حالت معامله باطل است زيرا در اين وضعيت، اشـتباه عـدم تطـابق ايجـاب

ج 1990،انصاري(شود قبول را موجب مي ص7، ،129(.

رد قرارداد نيز امكان دارد به ايـن نحـو كـه قيمـت مـورد حالت ديگر از اشتباه در ارزش مو

يكي از آنهـا قيمـت. قصد طرفين با قيمت بازار متفاوت باشد  در اين وضعيت طرفين قرارداد يا

مي  به اشتباه قيمت بازار مي مورد توافق را و وارد معامله گـذار بـراي حفـظ قانون. شود پندارد

پـيش بينـي) مغبون(اهي را خيار فسخ براي زيانديده ثبات معامالت ضمانت اجراي چنين اشتب 

مي.ق416كرده است البته بعضي از نويسندگان برخالف ماده  تـوان ارزش مـوردم معتقدند كه

و از مصاديق ماده  د كـه ايـن كـرم تلقي.ق200معامله را وصف اساسي موضوع محسوب كرد

به جهت وجود نص قانوني قابليت متابعت ندارد ص 1378،ري قائم مقاميامي(نظر ،313(

 اشتباه در قرارداد ممكن است راجع بـه ضـمائم يـا- اشتباه در ضميمه عوضين قرارداد-13

و ممر جزء مبيـع به تصور اينكه مجري توابع مورد معامله باشد مثل اينكه در بيع خانه فروشنده

و مجري از توابع خان  به تصور اينكه ممر و خريدار و يا نيست، معامله شود ه است، آن را بخرد

به همـراه اتومبيـل تحويـل شخصي اتومبيلي را مي و چرخ يدك نيز كه جك خرد با اين تصور

مي  مي داده و جك را نگه به تصور اينكه چرخ يدك و در اتومبيل ديگر شود ولي فروشنده دارد

مي خود مورد استفاده قرار مي . فروشد دهد، اتومبيل را

مي–ت مورد قرارداد اشتباه در سالم-14 كه كه كااليي را خـرد گاهي شخص با اين تصور

و حتي ممكن است فروشـنده نيـز بـا از سالمت وصحت برخوردار است، وارد معامله مي  شود

مي  به فروشد ولي بعدا معلوم كه كاالي مورد معامله داراي عيب مخفـي همين تصور آن را شود

ا  و طرفين متوجه عيب مزبور نشده قانون مدني به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميـه،.ندبوده

).م.ق422م(اشتباه در سالمت كاال را موجب خيار فسخ دانسته است 

 منظور از اشتباه در طلق بـودن مـورد قـرارداد ايـن1 اشتباه در طلق بودن مورد قرارداد-15

م كه يك طرف يا طرفين معامله در عدم تعلق حق ديگران در موضوع عامله دچـار اشـتباه است

و شوند، مثالً  كه ساختمان مورد معامله آزاد از قيـد رهـن بـوده بانـك يـا خريدار با اين تصور

كه واقعيـت غيـر از ايـن  شخصي ديگر در آن حقي ندارد به خريد آن مبادرت نمايد، در حالي

و  به تصور اتمـام مـدت اجـاره بوده  ملـك ساختمان در رهن بانك بوده است يا اينكه شخصي

مي اش آن را مي و خريدار نيز بر همان تصور آن را شـود كـه خرد ولي بعدا معلـوم مـي فروشد

 
در.1 مي چون شرط الزم براي فروش كاال ذيحق نبودن ديگران باشد لذا علماي ما از اين عنوان يعني عـدم كاالي مورد معامله

كر تعلق حق ديگران، ج1990شيخ انصاري،(ده اند طلق بودن را انتزاع ص1، ،88.(
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و ملك بـدون منـافع دو سـاله بـه خريـدار هنوز دو سال از مدت اجاره ملك مزبور باقي است

و مانند آنها .منتقل شده است

مم– طرف معامله اشتباه در هويت جسمي-16 كن است بـه اشـتباه گاهي اشتباه درقرارداد

و در يك قرارداد شـخص ديگـري بـه جـاي شـخص مـورد نظـر  و در هويت جسمي برگردد

پيشنهاد طراحـي سـاختماني بـه ارشـيتكت مخاطب واقعي معامله،طرف معامله قرار بگيرد مثالً

مي  و نامه ايجاب را شخص ديگري كه با معمار مورد قصد شـباهت در اسـم معروفي داده شود

ميگي دارد، مي و پيشنهاد را قبول ص1382،صفايي(كند رد ص1364، كاتوزيان-.95-96، ،467(.

 ممكن است اشتباه در وضـعيت مـدني يعنـي احـوال– اشتباه در هويت مدني شخص-17

و كـسب نـام شـخص شخصي طرف قرارداد رخ بدهد، براي مثال شخص با جعـل شناسـنامه

به گمان آن  و وي مي مشهور به خواستگاري زني رفته كنـد، بـهكه با همان فرد مشهور ازدواج

مي  اشتباه در هويت مدني، چنانچه علت عمـده عقـد باشـد مـشمول. دهد ازدواج با او رضايت

مي.ق 201ماده  ص 1364،كاتوزيان(باشدم بوده وموجب بطالن عقد البته پذيرفتن ايـن نظـر.)461،

و بـه هـم عالقـه يگر را مي درمورد عقد ازدواج مشكل است، زيرا وقتي دو نفر همد  منـد بيننـد

و مي مي شوند مسائل ديگر مانند سن و موقعيت خانوادگي به عنوان امور تبعي باقي اشتباه مانند

به ازدواج خدشه وارد نمايد .درآنها نبايد

در آراء صادره از محاكم انگليس نشان مي كه در حقوق اين كشور نيـز اشـتباه هويـت دهد

مي مدني مانع انعقاد  او عقد كه هويت طرف ديگر براي شود، البته بايد مدعي اشتباه ثابت نمايد

ــت  ــته اس ــاطع داش ــت ق  P239-240 Treitel,1999, P277 – Cheshire, Fifoot and.(اهمي

Furmstun,1986,(.

دهـد گاهي اشتباه در وصف شخص طرف معاملـه رخ مـي– اشتباه در وصف اساسي-18

كه با دكتر جراح روبروست، درخصوص عمل جراحـي يكـي از مثل اينكه شخصي بدين گما  ن

مي فرزندان خود با او قرارداد مي و پس از آن معلوم . اسـت شود كـه وي پزشـك عمـومي بندد

مي اشتباه در وصف اساسي يا وصفي كه علت عمده عقد شود، در حكم اشـتباهو باعث تراضي

و مشمول ماده  .م است.ق201درشخص طرف معامله

بي(ايد اضافه كرد كه نظر غالب در فقه اماميهب ص محقق سبزواري، كه اشتباه در)169تـا،  اين است

و نظريه اشتباه درخصوص عقـد نكـاح بـه صـورت اوصاف موجب بطالن عقد نكاح نمي شود

مي  و.شود مضيق تفسير چه به عنوان قيد به عنوان شرط هر اندازه اشتباه در وصف زوجين چه

و اساسي ميمهم .باشد هم باشد موجب فسخ

قانون مدني نيز در مورد عقد ازدواج نظريه اشـتباه را بـه صـورت محـدود پذيرفتـه اسـت

و وعلت اتخاذ چنين راه حلي در ).م.ق1128(قانون مدني اهميت اجتماعي ازدواج است فقه
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در-19 در–سمت شخص اشتباه مي اشتباه تواند داشـته سمت شخص حالت هاي مختلف

به تصور اينكه شخص مذاكره كننده وكيل ديگـري اسـت بـا او وارد  باشد از جمله اينكه كسي

مي  و معامله در اين مورد. مذاكره كننده قصد معامله براي خود دارد شود ولي شخص رو در رو

مي اشتباه مزبور در  به شخص ديگـري كـه شخـصيت او علـت قرارداد موثر باشد زيرا قصد او

رواصلي عقد بوده، نه شخص رو در . تعلق گرفته است

را در حقوق انگلستان، حقوقدانان اشتباه در در سمت كننـد هويـت تلقـي مـي نوعي اشتباه

و  مي ومعتقدند كه سمت از جمله امور و اوصافي است كه شخص با آن مشخص اشـتباه شـود

 .(Treitel,1999, P218)آن موجب اشتباه در هويت است در

در-20 قـرارداد را تحـت گاهي اشتباه در مالكيت مورد قـرارداد،–يت شخص مالك اشتباه

مي  به ديگـري دهد، تاثير قرار مانند اينكه شخصي به تصور اينكه مالك مالي است فروش آن را

مي  را ايجاب و مخاطب نيز باهمين تصور آن مي كند شـود كـه معلـوم مـي كند ولي بعـداً قبول

يا اينكه شخص بـه تـصور اينكـه مـال ديگـري را مـوردوخريدار از قبل مالك آن بوده است 

مي معامله قرار مي  به معامله تن مي دهد ولي بعداً دهد، آن معلوم شود كه فروشنده خـود مالـك

در. بوده است  در در حقوق انگليس نيز اشتباه  قـرارداد قلمـداد مالكيت به عنـوان اشـتباه مـوثر

–شده است Beatson, 1998, P301-302) P153 , 1986,(Davies.

و مـصاديق احتمـالي كه آيا همه اين مصاديق به سوال اساسي مطروحه پرداخت اكنون بايد

گيرنـد؟ قـانون گـذار برحـسب درجـه اهميـت ديگر درحوزه نظريه اشتباه در قرارداد قرار مـي 

و دوام قرارداد ضما   نت اجراي خاص براي آن در نظر گرفته است، مثالً موضوع مشتبه در ايجاد

در اشتباه در ماليت موضوع تعهـد، قانون، قابليت معامله موضوع از نظر اشتباه در امكـان اشـتباه

اشتباه درخود موضوع معامله را موجب بطـالن قـراردادو) مقدور التسليم بودن(اجراي قرارداد 

دو)م.ق200و348مواد(داند مي )م.ق255مـاده(مالكيت را موجب عدم نفوذ قراردادريا اشتباه

و 416مـواد(دانـد نيز ارزش موضوع معامله را موجب خيار فـسخ مـيو اشتباه درسالمت كاال

و).م.ق422و موارد مشابه ديگر با نظريه اشتباه در قرارداد قابل تحليل ولي آيا همه اين موارد

و در قلمرو بحث اشتباه در قرارداد مياست  گيرد؟ قرار

درهر بايد گفت، اشتباه در هر امري از امور قرارداد، و مـوثر كه آن يـك امـر اساسـي چند

و در قلمرو نظريه اشتباه قرار نمي انعقاد قرارداد باشد،   اشـتباه در امـوري مـشمول صـرفاً گيـرد

در نظريه اشتباه مي كه اراده شخص درآن امور، يعني آن شود در امـور دخالت يا عـدم دخالـت

و به جهت تاثير اشتباه در اراده انعقاد قرارداد ) قـصد(يا دوام ويا اجراي قرارداد موثر باشد زيرا

كه اشتباه قرارداد را متاثر مي وبر. سازد است و اركـان فرض اگر در ركـن يـا جزئـي از اجـزاء

و  د قرارداد، اراده متعاقدين موثر نباشد ر انعقـاد قـرارداد به حكم امري قانون دخالـت آن جـزء
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و يا جزء اشتباه بكننـد يـا نكننـد، در صـورت ضروري باشد و چه طرفين درخصوص آن ركن

بي مفهـوم فقدان آن ركن قرارداد باطل مي به اشتباه براي باطل دانستن قرارداد شود ديگر استناد

مي است مثالً اشتباه در  اي نوع عقد در قلمرو نظريه اشتباه قرار به دليل ن كـه اراده طـرفين گيرد،

و آنان مي توانند با اراده خود آن را تغيير دهند مانند اين كـه بـه جـاي قرارداد در آن موثر است

1.بيع، عقد هبه را قصد نمايند

و و اما آيا اشتباه در مقدور التسليم بودن مورد معامله  قابليت معامله موضوع از نظـر قـانون

و جه ماليت مورد تعهد شود يـا ايـنت اشتباه در قرارداد موجب بطالن قرارداد مي امثال آن، به

مي  به حكم قانون باطل به جهـتكه قرارداد كه در اين موارد بطالن قرارداد شود؟ روشن است

و  چنانچـه اشتباه در قرارداد نيست زيرا اراده طـرفين در آن شـروط تـاثيري در قـرارداد نـدارد

و طرفين حتي درخصوص آن شرايط اشتباه نكن  و با اعتقاد علم به غيرمقدور بودن تسليم كاال ند

يا عدم قابليت معامله از نظر قانون ويا عدم ماليـت موضـوع معاملـه بـه معاملـه تـن بدهنـد،و

.قرارداد باطل خواهد بود

ج 1382،صفايي(برخي از حقوقدانان كشورمان ص2، ج 1364، امامي–88، ص1، ص 1342، عدل– 198، ،120 

ص 1380،ي عبده بروجرد-  همانند حقوقدانان فرانسوي، اشـتباه در علـت را از مـوارد اشـتباه در)102،

به عنوان يكي از مصاديق اشتباه موثر در قرارداد مـورد بحـث قـرار داده و آن را قرارداد دانسته

كه اشـتباه در علـت نمـي. اند توانـد از مـصاديق ولي با تحليلي كه به عمل آمد، مشخص است

و قـصد ايـن كـه مـثالً اشتباه در قر   در عقـد بيـع، ارداد محسوب شود زيرا اگر طرفين با اعتقاد

و هـيچ به صورت مجاني فروخته شود و مبيع در تمليك مبيع بدون علت باشد گونـه اشـتباهي

به جهت حكم امري قانون باطل است  مـاده(علت تمليك مبيع وجود نداشته باشد، باز عقد بيع

).م.ق361

درد مسئله اشتباه در آثاررسبه نظر مي مقتضاي ذات عقد نيز از دايره شمول نظريـه اشـتباه

مي  به تصور اين كه در نتيجه عقد بيع يـك قرارداد خارج باشد، مثالً هرگاه هر دو طرف قرارداد

طرف معامله براي يكسال مالك منافع خواهد بود، وارد معامله شوند معامله باطل است ولي نـه 

ن  وبه جهت شمول به جهت عـدم تطـابق تواغـق آنـان بـا شـرع به آن، بلكه  ظريه اشتباه نسبت

و چون قانون.قانون نـه منفعـت گذار عقد بيع را سببي براي تمليك عين در نظر گرفتـه اسـت

و با آگاهي از اين كه از بيع مالكيـت عـين).م.ق 338ماده( حتي اگر آنان بيعي را انجام بدهند

 
و برحسب درجـه اهميـت امـر.1 الزم به توضيح است كه همه اشتباهات مشمول نظريه اشتباه، تاثير يكسان بر قرارداد ندارند

و مشتبه در قرارداد از نظر طرفين قرارداد، تاثير متفاوت بر قرارداد مي و قرارداد را باطل يا غير نافذ قا گذارند مييا كنند بل فسخ

.باشد كه بحث آن از موضوع اين مقاله خارج مي
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و اراده شود، بخواهند حاصل مي صرفاً از آن مالكيت منافع حاصل گردد، بيع باطل خواهد بـود

.طرفين در اثر مورد نظر قانون گذار موثر نخواهد بود

بنابرين بايد گفت، اشتباه در قرارداد شامل اموري از قرارداد است كه اراده متعاقـدين در آن

و دخيل مي  و اشتباهاتي مانند اشتباه در علت امور موثر امكـان اجـراي قرارداد، اشـتباه در باشد

در قرارداد، در اشتباه در قابليت معامله موضوع از نظر قانون، اشتباه ماليت مـورد تعهـد، اشـتباه

آثار مقتضاي ذات قرارداد، اشتباه در مـشروعيت جهـت، اشـتباه در وجـود موضـوع قـرارداد از 

.باشند قلمرو نظريه اشتباه در قرارداد خارج مي

 نتيجه
مياز به دست كه قابل توجه است مطالب پيش گفته دو نتيجه مهم : آيد

و–1 ــصديق، اشــتياق ــدبر، ت ــصور، ت ــسان پــس از طــي مراحــل ت ــه در درون ان  اراده ك

مي) قصد(طلب يابد ممكن است كه هر مرحله از اين مراحل با دخالت اشتباه انجام شـود تكون

كه دخالت اشتباه در هر   يك از مراحل تكون اراده موجب معيـوب شـدنو اين توهم پيش آيد

و قرارداد را متأثر مي كه با بررسي معلوم شد كه اشتباه وقتي در قرارداد مؤثر اراده گرديده سازد

در واقع مي  و اشـتباه در مراحـل ديگـر اراده و قصد باشـد به مرحله رضا شود كه اشتباه مربوط

و قصد منتهي شودگذارد مگر اينكه اشتباه قرارداد تأثيري نمي به اشتباه در رضا . در آن مراحل

و اعتبـار قـرارداد–2  اشتباه در هر امري از امور قرارداد هر چند كـه آن امـر بـراي انعقـاد

و قرارداد را تحت تأثير قرار نمـي و مهم باشد، موجب معيوب شدن اراده نشده و اساسي دهـد

م  شـود كـه آن امـر در قلمـرو عيوب شدن اراده مي صرفاً اشتباه در امري از امور قرارداد موجب

مي  در حركت قصد قرار و يا دخالت يا عدم دخالـت آن امـور و اراده شخص نيز در تغيير گيرد

مثالً اشتباه در علت تعهـد قـرارداد را بـه جهـت معيـوب شـدن اراده باطـل. قرارداد مؤثر باشد 

م نمي به جهت حكم امري قانون باشد زيرا اراده طرفين قرارداد تأثيرييكند بلكه بطالن قرارداد

.در علت تعهد قرارداد ندارد
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