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چکیده
شیوههای جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا بـه نحـوی
عادالنه ،تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هـم خـورده اسـت ،مجـدداً
برقرار شود .این هدف با محدود کردن شیوههـای جبـران خسـارت تـأمین نمـیشـود و
مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صالحیت به دادرس جهت تعیین طریقه
و کیفیت جبران خسارت است .یکی از این شیوهها ،حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد
باطل است که با بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی و نیز مصادی آن ،فهمیده مـیشـود کـه
چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد ،از جملـه
شیوههای جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم بـه بهتـرین
صورت خسارت را جبران مـی کنـد .در ایـن مقالـه مبـانی ایـن روش جبـران خسـارت
موشکافی ،مصادی مهم آن ارائه و النهایه ،حکم به الزام به قرارداد باطل به عنـوان روش
جبران خسارت ،قاعدهسازی شده است.
کلیدواژهها :روشهای جبران خسارت ،نظام جبران خسـارت ،حکـم بـه اجـرای
قرارداد باطل ،قاعده حکومت.
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اگر حاکمیت اراده و لزوم امنیت و ثبات قراردادها امکان دخالت دادرس در آنها را
محدود میسازد ،لزوم جبران زیانهای نـاروا در قلمـرو وقـایع حقـوقی دخالـت بیشـتر
دادرس را میطلبد .به همین دلیل ،رویه قضایی یکی از منابع اصـلی حقـوق مسـئولیت
مدنی است .برای تحق مسئولیت مدنی و حکم به جبران خسارت سه عنصر الزم است:
1
فعل زیانبار ،ضرر و رابطه سببیت.
پس از احراز ارکان و شرایط مسئولیت مدنی ،دادرس باید تمام تالش خود را برای
تعیین شیوه مناسب جبران به کار گیرد .تعیین اینکه خسارت باید از چه طری جبـران
شود ،بر عهده دادرس است (ماده  3قانون مسئولیت مدنی) .اوست که باید مشخص کند
که خسارت باید یکجا پرداخت شود ،یا به اقساط و یـا بـه صـورت مسـتمر؛ و بـاز ایـن
دادرس است که مشخص می کنـد کـه اشـخاظ مختلفـی کـه در ورود خسـارت تـأثیر
داشتهاند ،در برابر خواهان یا مسئولیت انفرادی دارند یـا تضـامنی .اهمیـت شـیوههـای
جبران ،انتخابی که زیان دیده در این زمینه انجام می دهد و تصـمیمی کـه دادرس در
این باره اتخاذ میکند ،به اندازهای است که حتی گفته میشود «شیوههای جبران مقدم
بر حقوقاند» 2.تنوع شیوههای جبران به زیاندیده امکان میدهد تا متناسـب بـا هـدفی
که از طرح دعوا داشته و نیز متناسب با ماهیت حقی که توسط خوانده نقض شده است،
از دادگاه بخواهد تا رضایت خاطر وی را فراهم آورد .همچنین دادرس را قادر میسازد تا
«عدالت تصحیحی» 3را آن طور که شایسته است ،جاری کند.
فعل زیانبار گاهی ممکن است باعس تل نفس یـا عضـو شـود (خسـارت بـدنی)،
گاهی سبب تل اموال می شـود (خسـارت مـالی) و گـاهی باعـس لطمـه بـه حیلیـت و
شخصیت انسان میشود (خسارت معنوی) و نظایر اینها .لیکن این عمل که عبارت است
از کاری که حقوق اعم از قانون یا اخالق و نظم عمومی آن را منع مـیکنـد و نامشـروع
میداند ،گاهی در رابطهای قراردادی بروز میکند و باعس تغییر وضعیت قرارداد میشود.
این تغییر وضعیت را به طور خالصه میتوان چنین بیان کرد:
ال ـ گاهی بر اثر فعل نامشروع یک طرف قرارداد ،خیار برای طرف مقابل محقـ
میگردد ،نظیر خیار تدلیس (همراه با ح دریافت خسارت).
 .1کاتوزیان ،ناصر ،الزام های خارج از قرارداد :ضمان قهری ،جلد  ،1انتشارات دانشگاه تهران ،چـاپ سـوم،1382 ،
صص 241 .به بعد؛ دارابپور ،مهراب ،مسئولیتهای خارج از قرارداد ،مجـد ،1387 ،صـص95-96 .؛ لوراسـا،
میشل ،مسئولیت مدنی ،ترجمه محمد اشتری ،نشر حقوقدان ،1375 ،صص 105 .به بعد.

2.Remedies Proceeds rights
3.Justice Corrective

 .1مبانی الزام به قرارداد باطل به عنوان شیوه جبران خسارت
در این بند سعی میکنیم که ضمن چند محور ،مبانی یـا بـه تعبیـر دیگـر دالیـل
توجیهی این شیوه جبران خسارت را به اجمال طرح و بررسی کنیم.

1ـ .1اصل تناسب میان ضرر و شیوه جبران آن
طب یک تعری  ،اضرار عبارت است از کاستن از دارایی شـخص یـا جلـوگیری از
فزونی آن به هر عنوانی که باشد ،و میزان ضرر تفاوت میان دارایـی فعلـی زیـاندیـده و
دارایی ساب او است ،در صورتیکه فعل زیانبار ر نمیداد 1.لزوم تناسب ضرر و شـیوه
 .1یونگ ( )Youngبه نقل از پیر آنژل ،رساله تعهدات در حقوق سوئیس ،ش 109؛ به نقـل از :کاتوزیـان ،ناصـر،
الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ،پیشین ،ظ ،244 .برای مالحظه سـایر تعـاری ضـرر ،ر .ل :عمیـد
زنجانی ،عباسعلی ،موجبات ضمان ،نشر میزان ،تهران ،1382 ،ظ57 .؛ و در حقوق مصـر :مـرقس ،سـلیمان،
الوافی فی شرح القانونی المدنی ،جلد  ،1جامعه القاهره ،قاهره ،الطبعه الخامسه 1992 ،م  ،صص 134 .ـ .133
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ب ـ گاهی در اثر اعمال نفوذ ناروا و فشار خارجی ،شخصی حاضر به انعقاد قرارداد
میگردد و در نتیجه این عمل باعس «عدم نفوذ» قرارداد میگردد (ح ابطال قرارداد).
ج ـ گاهی «عدم نفوذ» معامله معلول تقصیر یک طرف معامله است؛ با این تفـاوت
که بر خالف مورد ساب که عدم نفوذ جهت حمایت از مکره مقرر شـده و الـزام وی بـه
قرارداد ناعادالنه است ،در اینجا اگرچه حکم اولـی قـرارداد عـدم نفـوذ اسـت ،لـیکن در
مصادیقی الزام مقصر به پایبندی معامله میتواند محل بحس قرار گیرد .ماننـد پـارهای از
مصادی قراردادهای فضولی (اختیار بین دریافت خسارت و ابطال قرارداد).
د ـ گاهی عمل نامشروع باعس بطالن معامله میگردد .بطالنـی کـه حسـب مـورد
میتواند به زیان یک طرف معامله یا به زیان ثالس باشد که در اینجا بحـس پایبنـدی بـه
این قراردادها جهت جلوگیری از ورود زیان میتواند مورد بررسی قرار گیرد .در هر حال،
اثر فعل نامشروع بر قرارداد خارج از موارد یادشده نخواهد بود و علت جدا کـردن مـوارد
«ب» و «ج» نیز اگرچه در «عدم نفوذ» مشترلاند ،به مقررات خاصی باز میگـردد کـه
بر هر یک از آن دو حاکم است .بحس قابل استناد نبـودن قـرارداد نیـز ،بـه شـرحی کـه
خواهد آمد ،در قسم چهارم تقسیمبندی قرار میگیرد.
حکم به الزام و پایبندی یک طـرف یـا طـرفین بـه یـک قـرارداد باطـل ،در ابتـدا
مفهومی گنگ و قدری خارج از تصور است .لذا جهت روشنتر شدن مطلب و نیز مزیـت
این شیوه در میان سایر شیوههایی که برای جبران خسـارت مقـرر گردیـده اسـت ،الزم
است مبانی آن تحلیل (بند نخسـت) گـردد و سـپس بـرای ایضـاح مطلـب ،مهـمتـرین
مصادی و مجاری آن ارائه و تبیین گردد (بند دوم).

85

جبران آن امری عقالیی و عادالنه است .در واقع ،با توجه به هدف مسئولیت مـدنی کـه
برقراری مجدد عدالت میان زیاندیده و فاعل زیان است 1.باید روشی را انتخاب کرد کـه
نزدیکترین طری ِ رسیدن به این هدف باشد .در واقع تالشهایی که حقوقدانان و فقهـا
در باب ارائه راهکارهای متفاوت برای جبران ضرر ارائه دادهاند ،نظیر تمایز میـان اتـالف
2
مال مللی و قیمی و مانند آن نیز ،در راستای تناسب شیوه جبران و زیان وارده است.
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بر اساس این اصل ،جبران خسارت باید زیاندیده را در وضعیتی قراردهد که اگـر فعـل
زیانبار نبود ،در آن وضع قرار داشت 3.در واقع ،حکمت دادن ملل در تل امـوال مللـی ایـن
است که زیاندیده ناچار نباشد خود به بازار رفته و ملل مال تل شده را ابتیاع نماید .لـذا ایـن
شیوه ،خسارت وی را بهتر و کاملتر جبران میکند 4و همچنـین در صـورتی کـه مـال تلـ
قیمی باشد ،بهرغم اختالفنظری که در باب معیار زمانی قیمت وجود دارد ،قول کسـانی کـه
قیمت یوماالداء را مالل دانستهاند با فلسفه جبران کامل ضرر هماهنگی بیشـتری دارد ،چـرا
که ضرر را به صورت کاملتری جبران میکند .اصل جبران کامل خسارت ،جبران خسارت را
به یک روند منعط و قابل تطبی بـا پیشـرفت فنـون و تغییـر دادههـای اجتمـاعی تبـدیل
میکند .بنابراین ،اصل مذکور به دادرس امکان میدهد تا جبران خسارت را متناسب بـا
هر قضیه تعیین کند 5.در محل بحس نیز ،به خصوظ آنگونه کـه از مصـادی ارائـهشـده در
مبحس دوم بر میآید ،این شیوه جبران ،بهرغم نو و جدید بودن آن حقیقتـاً در مـوارد خـاظ
اجرای خود ،مصداق اتمّ و اکمل شیوههای جبـران خسـارت اسـت .بـه تعبیـر برخـی از
حقوقدانان غربی ،بدون «اصل جبران کامل خسارت» ،چنین انعطـافی در جبـران خسـارت
6
که از نظر انسانی و اجتماعی قابل توجیه است ،به وسیله دادرسان قابل تحق نیست.
 .1بادینی ،حسن ،فلسفه مسئولیت مدنی ،نشر میزان ،1382 ،ظ.620 .
 .2کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ،پیشین ،ظ .683 .در فقه بعضی فقها برای تقدم ملل
بر قیمت به آیه  194سوره بقره تمسک کردهاند« :فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بملل ما اعتدی علـیکم».
طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،المبسوط فـی فقـه االمامیـه ،جلـد  ،3المکتبـه المرتضـویه الحیـاء ارثـار
الجعفریه ،چاپ سوم 1387 ،ق .ظ.60 .
 .3دیوان کشور فرانسه هدف از تعیین غرامت را به این شرح تعری کرده است :برقراری مجـدد و حتـیاالمکـان
صحید تعادل و توازنی که بر اثر ورود زیان به هم خورده و قرار دادن زیاندیـده بـه هزینـه مسـئول حادثـه
(فاعل زیان) در موقعیتی که اگر فعل زیانبار ارتکـاب نمـییافـت ،زیـاندیـده در آن موقعیـت قـرار داشـت
(لورراسا ،میشل ،پیشین ،ظ.)152 .
 .4کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ،پیشین ،ظ.683 .
 .5انصاری ،باقر ،نقش قاضی در تحول نظام حقوقی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1392 ،ظ.265 .

6.Viney, Genevieve; et Patrice Jourdain, Traité de Droit Civil, Les Effets de la
Responsabilité, Paris, L.G.DJ, 2001, p. 115 .

1ـ .3تئوری رابطه دِینی

1ـ .4از بین بردن منبع ضرر
یکی از مهمترین شیوه های جبـران خسـارت ،شـیوه جبـران عینـی اسـت .یعنـی
زیاندیده در همان وضعی قرار داده شود که پیش از وقوع فعل زیانبار قرار داشت .یکی
از فروع این اصل ،از بین بردن منبع ضرر است که البته در مورد زیانهـای آینـده مـؤثر
 .1کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ،پیشین ،ظ.667 .
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بسیاری از فقها و متفکران از دیرباز با تحلیلهای خود در صدد پاسخگویی به این
سؤال بر آمده اند که در صورت بروز ضرر ،خسارت باید چگونه جبران شود .در این راستا
چون عمدتاً ضررهای وارده جنبه مادی داشتند ،به تفکیک حکم به دادن بدل یا قیمـت
آن می شد .ولی در همین باب نیز درصورت تعذر رد ملل یا در مورد اموال قیمی در باب
معیار زمانی برای تقویم خسارت بسیار گفتوگـو صـورت گرفتـه و آرای بسـیاری ارائـه
گردیده است .اما شاید بهترین و منعط ترین نظریه که در بسیاری موارد ،توان جبـران
خسارت را به بهترین صورت دارد ،این است که گفته شود با بـروز فعـل زیـانبـار ،یـک
رابطه دینی (تعهد) میان زیاندیده و عامل ورود زیان به وجود میآید که به موجـب آن،
عامل زیان ملزم به جبران خسارت و انجام کار خاصی میشود .در واقع طب این نظریه،
به محض ورود خسارت ،ذمّه عامل زیان به مورد خاصی نظیـر ملـل یـا قیمـت مشـغول
نمیشود؛ بلکه ذمّه وی به یک تعهد کلی مشغول میشود؛ امری که گذشت زمان بر تغییـر
آن تاثیری ندارد .آنچه این تعهد کلی را تبدیل به تعهد جزئی مینماید و بـه آن صـورت
عینی و خارجی میبخشد ،حکم دادگاه است که در این موارد واجـد دو حیلیـت اسـت:
یک حیلیت تأسیسی و یک حیلیت اعالمی .از آن جهـت کـه بـه تعهـد کلـی مسـئول
صورت خارجی میبخشد ،تأسیسی است و از جهت شناسایی طلـب نیـز جنبـه اعالمـی
دارد 1.به نظر میرسد که بایستی اختیار مندرج در ماده  3قانون مسئولیت مدنی را ،که
برای تعیین طریقه و کیفیت خسارت به دادرس صالحیت داده است ،مبتنی بـر همـین
نظریه رابطه دینی دانست و از این طری  ،شیوههای از پیش تعیینشده جبران خسـارت
را تعدیل نمود و به هماهنگتر کردن شیوههای جبران خسارت و ضرر پرداخت که ایـن
امر به نوبه خود در راستای هدفی واالتر یعنی «جبران کامل زیان» است .با این تحلیـل
موضوع این نوشتار نیز از غربت خارج شده و میتواند در میان سایر روشهـای جبـران،
جایگاه شایسته خود را بیابد ،زیرا در این باره نیز با بروز فعل ضرری ،دادگاه تکلی کلی
عامل زیان را نه به صورت مبلغی پول ،بلکه در قالب پایبندی به مفـاد قـرارداد باطـل و
اجرای آن تعین میبخشد.
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بوده و زیانهای گذشته را جبران نمیکند .به نظر میرسد که عالوه بر مبانی فقهی این
بحس که عمدتاً در قالب «قاعده الضرر» و «قاعده سد ذرایع» قابل طرح اسـت ،اصـل40
قانون اساسی ،1ماده  132قانون مدنی 2و ماده  8قـانون مسـئولیت مـدنی ،3مهـمتـرین
مستندات لزوم رفع منبع ضرر در حقوق موضوعه ما محسوب میشوند .البته برداشتی نو
از مستندات قانونی مذکور در ادبیات حقوقی ما درصدد است تـا دامنـه شـمول آنهـا را
فراتر از وقایع حقوقی زیانبار برده و اعمال حقوقی زیانبار را نیز تحت شمول قراردهـد.
اگر جلوگیری از ضرر دیگری بتواند مالک را از تصرف مادی در ملک خود ممنـوع دارد،
چرا این منع شامل تصرفات حقوقی نشود؟ از این رو به نظر میرسـد کـه انجـام اعمـال
حقوقی همانند فس ناموجه یا عدول زیانبار از ایجاب یک عقد نیـز تـابع همـین حکـم
است و به استناد زایل شدن عمل حقوقی ،نمیتوان موجبات تداوم وضعیت زیانآفـرین
4
شخص متضرر را فراهم آورد.
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مطاب قاعده حکومت ،که برخی از فقها از آن تحـت عنـوان قاعـده ارش نیـز یـاد
میکنند ،در هر موردی که اصل حکمی الزماالجرا از طـرف شـارع تشـریع شـده ،لکـن
کیفیت و کمیت آن به سکوت گذارده شده باشد ،مانند آنچه در تعزیرات ،دیه اطـراف و
مانند اینها مشاهده میگردد ،لزوم معطل نماندن حکم ،اقتضای آن را دارد که کیفیت و
کمیت اجرای آن بنا به اوضاع و احوال هر قضیه توسط حاکم (دادگاه) تعیین گردد 6.در
واقع ،اطالق عنوان «حکومت» بر این قاعده نیز میتواند متأثر از حکمـی بـودن اختیـار
قاضی در انتخاب روش اجرای این احکام بـوده باشـد .از طرفـی آنچـه صـراحتاً در فقـه
امامیه در حوزه مسئولیت مدنی از جانب شارع بیان گردیده است ،حکم به تحریم اعمال
 .1هیدکس نمیتواند اعمال ح خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 .2کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ،مگر تصرفی که بـه قـدر متعـارف و
برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
 ... . 3کسی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخال با حسن نیت مشتریانش کم و یـا در معـرض از بـین
رفتن باشد ،میتواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصـیر ،زیـان وارده را از وارد
کننده مطالبه نماید.
 .4در تأیید و تفصیل بحس ،ر .ل :انصاری ،باقر ،پیشین ،صص 270 .ـ .268
 .5نظیر این نهاد به صورت مهایات قهری در ماده  1085مجله االحکام نیز پیشبینی شده بود :نجفى ،عباس بـن
علی (کاش الغطاء) ،تحریر المجله ،جلد  ،2المکتبه المرتضویه ،قم ،1359 ،ظ.213 .
 .6عاملى ،زینالدین بن علی (شهید ثانى) ،مسالک االفهام الی تنقید شرائع االسالم ،جلـد  ،18موسسـه المعـارف
االسالمیه ،قم 1413 ،ق ،ظ 151 .؛ حائری ،سیدعلی بـن محمـد طباطبـایی ،ریـاض المسـائل فـی تحقیـ
االحکام بالدالیل ،جلد  ،9موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم 1418 ،ق ،ظ.473 .

زیانبار همراه با لزوم جبران آن میباشد و اساسـاً در منـابع معتبـر ،در خصـوظ شـیوه
جبران خسارت حکمی نقل نشده و اگر هم پارهای روایـات از معصـومین بـه دسـت مـا
رسیده باشد ،نظر معصوم (ع) نسبت به شیوه جبران ،مختص قضیه مربوطـه و ارشـادی
بوده است .با این مقدمه به نظر میرسد که انتخاب کیفیـت و میـزان جبـران خسـارات
اساساً با دادگاه بوده و این اختیار ،گرتهبرداری صرف از حقوق غربی به شمار نمیآید .از
طرفی در راستای همین قاعده و اختیار ،در پارهای از موارد عنوان صـلد قهـری در فقـه
امامیه مورد استناد فقها قرارگرفته است که از جمله در بحس دیـات ،مـوارد مختلفـی از
صلد اجباری را میتوان مشاهده نمود .این امر به ایـن دلیـل اسـت کـه احـراز حکـم و
موضوع گاه در مورد دیات بسیار دشوار میشود و همین امر فقها را بـه سـمت مصـالحه
ترغیب مینماید و به قاضی اختیار می دهند که از طری صلد قهـری ،اخـتالف را قطـع
نماید 1.هرچند به زعم برخی ،نهاد صلد قهری صرفاً در مورد خسارات بدنی قابـل طـرح
است 2.لکن بهنظر می رسد که امکان ایجاد موقعیت قراردادیِ فرضـی توسـط قاضـی در
مورد جنایات بدنی و تحمیل آن بر طرفین دعوا ،خصوصیت نداشته و در مورد خسـارات
مالی نیز امری معقول و دارای همان مالل خسارات بدنی ،یعنی مشخص نبودن کیفیت
و میزان جبران خسارات میباشد.

به نظر میرسد که دادگاهها باید در هر مورد به طور نسبی قضاوت کننـد و حکـم
نوعی ندهند .توضید اینکه اساساً مسئولیت مدنی ،با توجه به شـرایط خـاظ هـر دعـوا،
3
میزان خسارت را تعیین میکند .اما در برخی موارد ،ناچار از رعایت حکـم کلـی اسـت.
در بحس ما که بطالن قرارداد باعس ورود ضرر به شخص گردیده و باعس محـروم مانـدن
وی از موقعیت قراردادی مورد انتظار گشته است ،ممکن است حکم نوعی این باشد کـه
در هر حال ،هر زیانزنندهای باید معادل مبلغی پول را بـه زیـاندیـده پرداخـت نمایـد،
بدون اینکه وضع عامل زیان ،مورد به مورد ،متفاوت باشد .به عبارت دیگر بـا قبـول ایـن
جزماندیشی و «جبران نوعی» ،دادگاه در هر حال باید در اصـل موضـوع حکـم یکسـان
دهد و به اوضاع و احوال قضیه از جمله علم و سوءنیت زیـانزننـده یـا وضـعیت خـاظ
زیاندیده و  ...توجهی ننماید« .جبران نسبی» دقیقاً این اختیار را به دادگاه میدهد کـه
هر یک از این عوامل را در تعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن ارزیابی کند .بر ایـن
 .1خدابخشی ،عبداهلل ،حقوق دعاوی ،شرکت سهامی انتشار ،1392 ،ظ.483 .
 .2نجفى ،عباس بن علی (کاش الغطاء) ،النظر اللاقب و نیل الطالب ،جلد  ،1مؤسسه کاش الغطاء ،قم ،بیتا ،ظ.171 .
 .3خدابخشی ،عبداهلل ،پیشین ،ظ.391 .
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1ـ .6جبران نسبی در مقابل جبران نوعی
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اساس به نظر میرسد که با تغییر جهتگیری سیاست قضایی به سـمت جبـران نسـبی
خسارات ،امکان الزام به قرارداد باطل در مواردی که بهترین شیوه برای جبران خسـارت
وارده حسب اوضاع و احوال خاظ آن دعوا بوده باشد ،فراهم میآید.
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با نگاهی گذرا به شیوههای جبران خسارت در فقه ،حقـوق موضـوعه کشـور مـا و
حتی سایر کشورهای دارای حقوق مدرن پی میبریم کـه شـیوههـای جبـران خسـارت
عمدتاً در چند شیوه خاظ محصورشده است 1.اگرچه ممکـن اسـت تمایـل نظـامهـای
حقوقی به سمت روش خاصـی متفـاوت باشـد .بـرای ملـال ،نظـامهـایی چـون حقـوق
اسکاندیناوی و انگلیس و آمریکا وسیله متعارف جبران خسارت را پرداخت پول مـیداننـد،
در حالی که در حقوق آلمان ،سوئیس ،اتـریش و فرانسـه متمایـل بـه شـیوه رد عـین و
اجرای تعهد هستند 2.لیکن باید توجه داشت که عدالت مفهومی نسبی است و در قالـبهـای
از پیش تعیینشده نمیگنجد .عدالت مفهومی است اخالقـی و اخـالق هـر جامعـه نیـز
محصول تاری  ،ارزشها و مذهب و اعتقادات آن جامعه است .در بـاب مسـئولیت مـدنی
نیز هر نظام حقوقی در پی تمهید شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت است تا بـه نظـم
یگانهای پایبند نشود و نظریهها و رویهها نیز برای پاسخگویی به نیازها بوجود میآید 3.امـری
که نویسندگان در این نوشتار به دنبال آن هستند که از جمع مطالب پراکنده و تنقید و
پروردن آن ،ش یوه جدید الزام به قرارداد باطل را برای جبران خسـارت بـه عـالم حقـوق
تجویز کنند.

 .2مصادیق قرارداد باطل
در میان موارد مسئولیت مدنی مصادی واضحی وجود دارند که به نظـر مـیرسـد
مجرای اصلی این روش جبران خسارت بوده باشند .این قراردادها را به اعتبار زیاندیـده
میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 قراردادهایی که به دلیل فعل منتسب به یک طرف قرارداد باطل میشود وزیاندیده طرف دیگر قرارداد است.
 قراردادهایی که بطالن یا عدم اعتبار آنها باعس ورود زیان به ثالس میگردد. .1لوراسا ،میشل ،پیشین ،صص150.به بعد.
 .2کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ،پیشین ،ظ.427 .
« .3عصر تجربه و حقوق تجربی :اصول جبران خسارت در نظام حقوقی امریکا» ،مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم
سیاسی ،شماره  ،41پاییز  ،1377صص 88 .و .89

در این مبحس مصادی قرارداد باطل که منجر به زیان یکـی از طـرفین قـرارداد و
قراردادهای باطلی که منشأ ورود ضرر به شخص ثالس میگردند ،به طور جداگانه بیان و
امکان اعمال این روش جبران خسارت در هرکدام بررسی میگردد.

2ـ .1زیاندیده بودن یکی از طرفین قرارداد
در این حوزه بـه رغـم دشـواری یـافتن مصـادی  ،پـنج مصـداق طـرح و بررسـی
میگردد .اگرچه مصادی این گفتار منحصر در این موارد نیست.
2ـ1ـ .1وانمود کردن به معامله

2ـ1ـ .2اشتباه در بیان اراده

اشتباه از عیوب اراده محسـوب مـیشـود ،امـا هـر اشـتباهی نمـیتوانـد مسـتند
بیاعتباری قرارداد قرار گیرد؛ بلکه ،چنانچه در شرایط تأثیر اشتباه بیان میشود ،اشـتباه
باید اساسی ،یعنی در علت عمده عقد ،باشد و ثانیاً اشـتباه بایـد در قلمـرو تراضـی وارد
شده باشد 3.زیرا عقد یک رابطه اجتماعی است و اشتباه باید از این دیدگاه مورد بررسـی
قرارگی رد .لکن بحس در فرضی است که در بیان و انتقال اراده اشتباهی صورت میگیـرد
 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،2شرکت سهامی انتشار با همکـاری بهمـن برنـا،
چاپ پنجم ،1379 ،صص 332 .ـ .319
 .2کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،پیشین ،ظ.344 .
 .3نائینی ،میرزا محمد حسین غروی ،منیه الطالب فی حاشـیه المکاسـب ،جلـد  ،1المکتبـه المحمدیـه ،تهـران،
 ،1373ظ.407 .
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دراین مورد شخصی که قصد انجام معامله ندارد با رفتار خود باعـس فریـب طـرف
دیگر معامله شده و وی به تصور وجود قصد واقعی از جانب طرف مقابل به انعقاد قرارداد
با وی میپردازد .میدانیم که در صورت فقدان قصد انشا ،قرارداد باطل خواهد بود (ماده
 190قانون مدنی) .اما بطالن قرارداد ،حکم وضـعی قـرارداد اسـت دالّ بـر عـدم تحقـ
ماهیت در عالم اعتبار؛ و وسیله جبران خسارت محسوب نمیشود و حکم بطالن قرارداد
منافاتی با درخواست جبران خسارت ندارد .پس اگـر فـردی کـه اراده جـدی بـر انجـام
معامله ندارد ،چنان وانمود کند که طرف قرارداد قرار گرفته است و عبارتی به کـار بـرد
که مخاطب را دچار این توهم سازد که با اعالن بطالن معامله ،طرف قـرارداد حـ دارد
خسارت ناشی از این عمل را از وی مطالبه کند 1.در واقع در اینجا نیز مقصر طب قواعد
عمومی مسئول جبران زیـانهـای ناشـی از تقصـیر اسـت و «عادالنـهتـرین راه جبـران
خسارت این است که قرارداد موضوع دعوا نافذ بماند و طرف بیگناه وضع پیشـین خـود
2
را به دست آورد».

91

که شاید فرض شایع آن در عقود میان غایبان است که ارادهها با وسایل ارتباطی ارسـال
ال در فرضی که تلگرام یا تلکس بـه اشـتباه مخـابره شـود یـا در هـر فـرض
می گردد .مل ً
دیگری که اراده بوسیله ثالس اعالم میشود ،اشتباهی صورت گیرد و توافقی مبتنی بر ایـن
اشتباه صورت گیرد ،در اینجا بعضی نویسندگان عقد را نافـذ قلمـداد کـرده و فرسـتنده
خبر را به مفاد آن پایبند میدانند؛ چه ،از آنجایی که هرکس به میل خود وسیله انتقـال
و بیان مقصود را تعیین میکند ،مسئولیت نادرستی آن نیز بر عهـده وی اسـت و طـرف
بیتقصیر نباید قربانی اشتباه وی شود 1.برخی نیز الزام شخص مقصـر را الزمـه تسـهیل
2
امر تجارت تلقی کردهاند.
این استداللها در حقوق ما پذیرفته نیست .زیرا چـهبسـا فرسـتنده بـه میـل خـود
وسیله را انتخاب نکرده باشد و این شرط را طرف مقابل قـرار داده باشـد کـه اراده بـا چـه
وسیلهای بیان شود و مشخص است که اداره پسـت را نمـیتـوان نماینـده طـرف قـرارداد
دانست و استحسان تسهیل تجارت نیز بهشدت مورد تردید است .لـذا در ایـن مـوارد بایـد
قائل شد که عقد به دلیل عدم تحق تراضی واقـع نمیشود و حداکــلر دادگـاه بتــواند
3
در صورتیکه الزمه جبران خسارت بداند ،وقوع قرارداد را بر فرستنده خطاکار تحمیل کند.
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در این باب باید گفت که اگر تعهدی صرید یا ضمنی از طرف گوینده ایجاب مبنی
بر نگهداری ایجاب طی مدت خاصی بشـود و مـورد قبـول طـرف مقابـل قـرار گیـرد ،در لـزوم
پایبندی به ایجاب چندان بحلی وجود ندارد 4.اما در فرضی که چنین توافقی نیز صورت
نگرفته باشد ،با توجه به عرف تجاری امروز اگر قرار باشد در قراردادهایی که بین غایبان
صورت میگیرد ،موجب بدون هید مسئولیتی بتواند عدول کند ،نظم و امنیت در روابـط
تجاری مختل خواهد شد .لذا کشورها سعی در پذیرفتن الزام آور بودن ایجـاب دارنـد.
ماده  145قانون مدنی آلمان و مـواد  8 ،5 ،4 ،3و  9قـانون تعهـدات سـوییس در ایـن
5
رابطه مقرر گردیده است.
 .1دموگ ،حقوق قراردادها ،ظ 45 .به نقل از :کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :قواعـد عمـومی قراردادهـا ،جلـد ،1
پیشین ،ظ.409 .
 .2کوربن ،قراردادها ،شماره  ،105به نقل از کاتوزیان ،ناصر ،همان.
 .3کاتوزیان ،ناصر ،همان ،ظ.410.
4. Anson, William, Principles of the English Law of Contract and Agency in its Relation to
Contract, London, Oxford, 19th ed, 1947, pp. 42-45; Traitel, Ghestin, Law of Contract,
London, Sweet & Maxwell, 9th ed, 1995, p. 32.

 .5جهت تفصیل بحس ،ر.ل :جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،حقوق تعهدات ،جلـد  ،1انتشـارات دانشـگاه تهـران،1363 ،
صص 94 .و 95؛ واحدی ،جواد ،گزیده متون حقوقی :قانون تعهدات سوئیس ،میزان ،1387 ،صص 12 .ـ .10

اگرچه نویسندگان در باب مبنای الزامآور بودن به اختالف پرداختهانـد ،بعضـی آن
را مبتنی بر نظریه پیشقرارداد میدانند 1،برخـی آن را مبتنـی بـر نظریـه جـرم مـدنی
میدانند 2و برخی نیز با توسل به نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع الزم بـه تحلیـل مسـأله
پرداختهاند 3.صرفنظر از ورود به این بحس و کش نظریـه صـحیدتـر ،بایـد گفـت کـه
مبنای لزوم هر چه باشد به این امر منتهی میگردد که عدول از ایجاب چنانچه به زیـان
طرف مقابل باشد ،باعس مسئولیت مدنی موجب خواهد بود .در این راستا به نظر برخـی
اساتید ،از منظر اصول ،چنانچه دادگاه مقتضی بداند ،میتواند از بـاب جبـران خسـارت،
ایجابکننده مقصر را به انجام معامله اجبار کند؛ زیرا مطـاب مـاده  3قـانون مسـئولیت
مدنی تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت ،با توجه به اوضاع و احوال قضیه با دادگـاه
است .اگرچه خود ایشان نیز متذکر میگردند که «حکم به انعقاد قراردادی کـه تراضـی
در آن وجود ندارد و به عنوان وسیله جبران خسارت ،از ذهن دادرسـان مـا چنـدان دور
4
است که رویه قضایی به دشواری میتواند آن را بپذیرد».
2ـ1ـ .4معامله فضولی

 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،1پیشین ،ظ310.؛ السنهوری ،عبدالرزاق احمـد،
نظریه العقد ،جلد  ،1خرسندی ،1391 ،ظ.246 .
 .2کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مـدنی :قواعـد عمـومی قراردادهـا ،جلـد  ،1پیشـین ،صـص 314 .و 315؛ السـنهوری،
عبدالرزاق احمد ،پیشین ،ظ.245 .
 .3السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،همان ،ظ.1199 .
 .4کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،1پیشین ،ظ.315 .
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مطاب مالل ماده  247قانون مدنی ،معامله به مال غیر و تعهـد از جانـب غیـر
بدون داشتن سمت نافذ نیست مگر اینکه توسط مالک یـا شخصـی کـه از جانـب وی
تعهد شده است ،تنفیذ شود .در بسیاری موارد عمل فضول ،خارج از معیار یک انسـان
متعا رف و به تعبیر دیگر تقصیر محسوب مـیشـود و چـهبسـا درصـورت عـدم تنفیـذ
معامله ،به طرف ناآگاه که با فضول قراردادی منعقد نموده است ،زیان وارد مـیشـود.
در این حالت می توان گفت که چنانچه انجام موضوع قـرارداد توسـط فضـول ممکـن
باشد ،می توان از باب جبران خسارت وی را ملزم به قرارداد منعقدشده دانسـت؛ مگـر
در مواردی که به دلیل طبع خاظ موضوع قرارداد انجام آن توسط فضول متعذر باشد.
برای ملال ،شخصی از جانب یک جراح مشهور پیشنهاد عملی سخت را پذیرفته باشد.
در باب فرضی که فضول مال دیگری را انتقال می دهد امکان الزام وی بـه تحویـل آن
مال ممکن نیست ،چه بسا با امتناع مالک مواجـه شـود .لـیکن در همـین فـرض نیـز
چنانچه موضوع معامله به طریقی چون قرارداد یا ارث بـه وی منتقـل گـردد ،اگرچـه

93

مطاب نظر فقها ،فضول استقالل خود را در اجازه و رد معامله حفظ میکند 1،زیرا وی
به وراثت ،ح رد و اجازه را دارا است وچهبسـا دادگـاه عادالنـه تـرین وسـیله جبـران
خسارت را تأیید قرارداد فضولی قرار دهد.
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این مورد که به عنوان آخرین مصداق این گفتار مطرح میگردد ،ملالی اسـت جـامع
که به نوعی محل تحلیل مصداقهای ساب نیز میباشد .فرض کنید کـه شخصـی بـه ایـن
امید که پس از  10سال بتواند بازنشسته شود و از مزایای این قرارداد همچـون مسـتمری
استفاده نماید ،اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نموده ،اما پس از  10سال با این ادعای شـرکت
بیمه مواجه شـود کـه شـما از ابتـدای شـرایط بیمـه شـدن را نداشـتهایـد و لـذا قـرارداد
منعقدشده با شما اساساً باطل است .آنچه واضد است اینکـه بطـالن قـرارداد منتسـب بـه
شرکت بیمه است؛ زیرا وی باید از ابتدا احراز میکرد که متقاضی پوشش بیمـه شـرایط را
داراست یا خیر (البته در فرضی که نتوان متقاضی بیمه را عامل این اشـتباه شـرکت بیمـه
دانست) و پیشتر در باب اشتباه در بیان اراده نیز دیدیم که شاید بتوان بـه عنـوان قاعـده
گفت که هر گاه بطالن قرارداد منتسب به یک طرف عقد باشد ،در صورت تقاضـای طـرف
دیگر و چنانچه دادگاه مقتضی بداند ،مطاب اختیاری که در تعیین کیفیـت شـیوه جبـران
خسارت دارد (ماده  3قانون مسئولیت مدنی) حکم به صحت قرارداد یا التزام و پایبندی
به قرارداد باطل بدهد.

2ـ .2زیاندیده بودن ثالث
ممکن است این طور به نظر برسد که عقد باطل هید اثری ندارد .اما این عقیده را
به طور کامل نمی توان پذیرفت ،زیرا گاه احکـامی در قـوانین دیـده مـیشـود کــه
نشاندهنده وجود پارهای از آثار جنبی بر عقد باطل است؛ نظیر ضمان درل ،که اگرچه
در بند  2ماده  362قانون مدنی از آثار بیع صحید قلمداد شده است ،لیکن این حکـم از
نتایج بیع صحید نیست .زیرا اگر بیع ملک دیگری باشد ،به این معنـی اسـت کـه عقـد
صحیحاً واقع نشده است و ح این بود که قانون ضمان درل را از آثار بیع فاسد و ناشی
از حکم قانون قرار میداد 2.یا اینکه نکاح فاسد ،چنانچـه سـوءنیتـی در کـار نباشـد ،در
 .1حلی ،مقداد بن عبداهلل سیوری ،التنقید الرائع لمختصر الشرایع ،جلد  ،2انتشارات کتابخانـه آیـتاهلل مرعشـی
نجفی ،قم 1404 ،ق .ظ26 .؛ عاملی ،محمد بن مکی ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیـه ،جلـد  ،3انتشـارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم 1417 ،ق ،ظ193 .؛ حکـیم ،سیدمحسـن
طباطبایی ،نهج الفقاهه ،انتشارات  22بهمن ،قم ،بیتا ،ظ.251 .
 .2حقوق مدنی :عقود معین ،جلد  ،1شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ،چاپ هشتم ،1380 ،ظ.223 .

 .1کاتوزیان ،حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد دوم ،پیشین ،ظ.301 .
 .2ماده  4قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  1377مقرر میدارد« :هرکس به قصد فرار از ادای دین
 ...مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش بـرای پرداخـت بـدهی او کـافی نباشـد،
عمل او جرم تلقی  ...و انتقالگیرنده نیز در صورتی که با علـم بـه موضـوع اقـدام کـرده باشـد شـریک جـرم
محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقالگیرنده باشـد ،عـین آن و در غیـر ایـن صـورت
قیمت یا ملل آن از اموال انتقالگیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد».
 .3ایزانلو ،محسن؛ و صادق شریعتینسب« ،مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه» ،مجلـه
حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1391ظ.53 .
 .4برای ملال در انتهای ماده  116قانون تجارت مقرر شده است« :هر قراری که بین شرکا بـرخالف ایـن ترتیـب
داده شده باشد در مقابل اشخاظ ثالس کانلمیکن خواهد بود».
 .5ایزانلو ،محسن؛ و صادق شریعتینسب ،پیشین ،ظ.45 .
 .6بطالن نسبی در حقوق فرانسه وضع عمل حقوقی صحید و نافـذی اسـت کـه ممکـن اسـت از سـوی یکـی از
طرفین ابطال شود .در واقع در حقوق فرانسه اشاره به عملی دارد که «مراعی» میان صحت و بطالن است بـا
رد ذینفع ،از روز نخست ،باطل و با سکوت یا تائید او نافذ میماند .ژال فلور ،ژان ابر و اریـک سـاو ،جلـد ،1
صص 326 .ـ  325به نقل از ایزانلو ،محسن؛ و صادق شریعتینسب ،ظ.44 .
 .7ماده  100قانون تجارت «هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد  96و  97تشکیل شده باشد باطل و
از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاظ ثالس ح استناد به این بطالن ندارند».
 .8ماده  270الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ...« :بنا به درخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عملیات یا
تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد ،لیکن مؤسسین و مـدیران و بازرسـان و صـاحبان سـهام
شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاظ ثالس به این بطالن استناد نمایند».
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ایجاد نسب مؤ ثر است و زن باید عده طالق نگه دارد .از همین باب است ضـمان و الـزام
1
به پرداخت اجرت الملل در عقود فاسد.
اما گاهی وضع پیچیدهتری بروز میکند ،به گونهای کـه بـه رغـم بطـالن معاملـه،
طرفین نمیتوانند به این بطالن در برابر ثالس استناد کنند .الزم به ذکر است کـه بحـس
عدم قابلیت استناد میتواند به دو صورت کلی مطرح گردد:
نخست ،موردی که عقدی میان دو نفر به وجه صحید منعقد شده است ،لـیکن
بهرغم صحت معامله طرفین نمیتوانند به این قرارداد در برابر ثالس استناد کنند ،ماننـد
معامله به قصد فرار از دین 2،معامالت خریدار در برابر شفیع ،قرارداد ح الوکاله ،انتقـال
امالل با سند عادی به نظر برخی نویسندگان،3ماده  40الیحه اصالحی قسمتی از قانون
4
تجارت و ماده  116قانون تجارت.
دوم ،موردی که قرارداد منعقدشده میا ن دو نفر باطل است؛ لیکن بهرغم آن ،در
برابر ثالس نمی توانند به این بطالن استناد کنند و گویی این قرارداد در برابر ثالـس در
حکم صحید است .این بخش که در واقع محل این بحس است را بعضی بطالن نسـبی
نام نهادهاند 5که مفهـومی متفـاوت از بطـالن نسـبی در حقـوق فرانسـه اسـت 6.ایـن
نامگذاری از این جهت است که قرارداد تنها نسبت به طرفین باطل محسوب میشود.
مصادی این قسم را میتوان در ماده  100قانون تجارت 7و ماده  270الیحه اصالحی
آن 8مالحظه کرد.
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اما بحس این است که آیا میتوان از مالل این مواد استفاده کـرد و در جـایی کـه
بطالن قرارداد منعقدشده میان دو نفر به زیان ثالس است ،گفت که بطـالن در برابـر وی
قابل استناد نیست و طرفین در قبال وی ملتزم به قرارداد باطل هستند .فرض کنیم کـه
متصرف مالی وانمود کند که مالک آن است و با فریب دادن طلبکار خود مـال را وثیقـه
قراردهد .لیکن به هنگام استفاده از رهن مدعی گردد کـه مالـک مـال شـخص دیگـری
است .در این حالت چنانچه طرفین قرارداد صوری به این عقد ملتزم گردند ،هید ضرری
به طلبکار نمیرسد؛ بلکه مال در رهن وی باقی میماند .اما باید توجه داشت کـه مـوارد
بطالن نسبی به معنای پیشگفته در حقوق ما جنبه استلنایی دارد و امری است خـالف
اصول و نیاز تصرید مقنن و در واقع ،باطل بـودن عقـد وانمودشـده در رابطـه طـرفین و
اعتبار آن نسبت به ثالس مجازی است که بهسادگی قابل پذیرفتن نیست .اما اسـتفاده از
مسئولیت مدنی طرفین قرارداد ناقض هید اصلی نیست .دادگاه به موجب اختیـاری کـه
وف ماده  3قانون مسئولیت مدنی دارد ،میتواند در مقام جبران خسارت حکم به التزام
طرفین قرارداد وانمودشده به آن بدهد .اتخاذ چنین تصمیمی برای دادگاههـای مـا کـه
عادت کرده اند خسارات را با پول جبـران کننـد ،مشـکل اسـت .لکـن بـه تعبیـر بعضـی
حقوقدانان ،برای چیرهشدن به دشواریهای اجتماعی و تازه نگاه داشتن حقـوق کهـن،
این نیاز وجود دارد که گاه عادتی خرق و سنتی شکسته شود.
آنچه به عنوان برآیند این قسمت به صورت مختصر میتوان گفت ایـن اسـت کـه
حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل از باب مسئولیت مدنی ،اگرچه امری غریب در
نظام حقوقی ماست ،لیکن در شرایطی مانند موارد پیشگفته ،عادالنهترین شیوه جبران
خسارت یا جلوگیری از ورود خسارت است؛ امری که با تحلیل صحید در نظـام حقـوقی
ما بهراحتی قابل پذیرش است.

نتیجهگیری
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این شیوه جبران خسارت با این مزایا و اهمیت ،الجرم بایستی با یک سری دالیـل
توجیهی حمایت شود تا به سادگی آماج انتقاد قرار نگیـرد و از طـرف دیگـر بـا تحلیـل
صحید ،جایگاه آن در میان روشهای جبران خسارت مشخص و موارد صحید اسـتفاده
آن معین گردد .در این راستا اثبات کردیم که شیوه اتخاذشده ،عالوهبر اینکه با مبـانی و
اصول حاکم بر نظام جبران خسارات کامال هماهنگ است ،متناسـبتـرین شـیوه بـرای
خساراتی از این دست است و با معیار تناسب ضرر و جبران کامالً تناسب دارد .از طـرف
دیگر مزیت این شیوه جبران خسارت ،جامعیت و کمال آن است؛ به نحوی که زیاندیده
را در وضعی قرار میدهد که گویی زیانی به وی وارد نشـده اسـت .مضـافاً اینکـه طـرح
چنین شیوههایی برای جبران خسارت در کنار روشهای سنتی و عدم پایبندی خشـک
و غیرمنطقی به روشهای سنتی الزمه پویایی یک نظام حقوقی و همـاهنگی بـا مفهـوم
عدالت است که اقتضائات آن با توجه به شرایط ،متفاوت خواهد بود .بهعالوه طرح چنین
روشهایی گشاینده دریچهای برای ورود روشهـای جدیـدتر و متناسـب بـا موضـوعات
دیگر است که به نوبه خود به غنای قواعد یک نظام حقوقی کمک مـیکنـد .نکتـه آخـر
اینکه ،مبنای تحلیلی این شیوه جبران خسارت و سایر روشهای از این دست با تئـوری
رابطه دینی بصورت یک کلی فی الذمّه که برای تعین در تکلیـ خـاظ نیازمنـد حکـم
قضایی است ،قابل توجیه بوده و مبنای ماده  3قـانون مسـئولیت مـدنی از ایـن بـاب ،و
مبانی فقهی آن در قاعده حکومت و نهاد صلد قهری سرچشمه میگیرد.
تبیین مصادی قرارداد باطل که توجیهکننده التزام به آن از باب مسئولیت مـدنی
باشد ،امری است بسیار مهم که میبایست با دقت صورت گیرد و الّا چهبسا امری چنین
مهم ،کم اهمیت جلوه نماید .در خالل مصادی قرارداد باطل و با توجه به تقسـیمبنـدی
به عمل آمده از آن ،که زیاندیده حسب مورد طرف قرارداد باشد یا ثالـس ،بـه طبیعـت
خاظ این نوع خسارت پی بردیم و در اثنای مباحس ،شیوهای مناسب برای جبران اتم و
اکمل این خسارت (التزام به قرارداد باطل) تبیین گردید .به نظر میرسد که چنانچه در
این مصادی و موارد مشابه آن طرف یا طرفهای عامل زیان ،بهرغم بطالن قرارداد بدان
پایبند بمانند ،زیاندیده در وضعیتی قرار میگیرد کـه گـویی زیـانی متوجـه وی نشـده
است این در واقع غایت آمال حقوق مسئولیت مدنی است.
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