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Abstract 
Non-influence is a situation in which a legal act has no 
full legal effect until it is enforced in some legal acts 
due to non-compliance with the legal requirements for 
validity. Invalidity is a situation in which a legal act, 
having this status in the world of law, is considered 
extinct and lacks legal existence and effect. According 
to Article 190 of the Civil Code, the absence of 
consent can be proposed as the main basis for non-
influence in contracts, and in principle, any contract 
between the parties is valid and requires the parties to 
implement its provisions; if the contract is invalid for 
any other reason, it may be revoked or ineffective. 
Relative invalidity is also one of the guarantees of 
breaches of contract rules, which is a well-known legal 
entity in French law. Whereas in Iranian law, what is 
called relative invalidity is a kind of inability to rely on 
a contract, and this is important to protect certain 
persons (third parties), and to eliminate losses and 
repel it from these persons who enter into a contract in 
good faith. Given that part of the Iranian law is adapted 
from the French Civil Code in the General Rules of 
Contracts, some consider non-influence to be 
equivalent to a guarantee of relative invalidity in 
French law while examining the status of relative 
invalidity in French law shows that relative nullity is 
not the same as non-influence and the two guarantees 
of execution are completely different because in an 
impenetrable contract, the pre-null contract has no 
effect, while in relative nullity, the pre-null contract 
has legal effects and in French law in addition to 
relative invalidity, non-influence is also accepted, 
which indicates the difference between these two 
performance guarantees. The relative invalidity 
accepted in French law has a few instances in Iranian 
law as well, which are exceptionally included under 
some articles of commercial law. 
Keywords: Non-Influence, Relative Invalidity, 
Absolute Invalidity, Contract, Beneficiary. 

 چکیده
 علدم  عللت  بله  حقلوقی  عمل   آن در که است وضعیتی نفوذ عدم

 بعضلی  در تنفیل   زمان تا صحت، برای قانونی مقرر شرایط رعایت
 وضلعیتی  بطلالن، . اسلت  حقلوقی  کامل   اثر فاقد حقوقی اعمال از

 حقلوق،  علال   در وضلعیت  ایل   داشلت   بلا  حقوقی عم  که است
 ضلمانت  از گردد. یکیمی تلقی اثر و حقوقی وجود فاقد و معدوم
 حقلوق  در کله  قراردادهلا  تشلکی   به مربوط قواعد نقض اجراهای
 باشلد بطلالن  ملی  مطرح معروف حقوقی نهاد یک عنوان به فرانسه
بر ایل  اسلا ، آیلا علدم نفلوذ و بطلالن نسلبی یلک         . است نسبی

باشند؟ در فرض تفاوت بی  علدم  قالب دو نام میضمانت اجرا در 
نفلوذ و بطللالن نسلبی، آیللا در حقلوق ایللران مفهلوم بطللالن نسللبی     

 بطلالن  بله  آن چله  ایران حقوق رسد درکاربردی دارد؟ به نظر می
 ایل   و بلوده  قلراردادی  استناد قابلیت عدم نوعی شود،می یاد نسبی
 ضلرر  رفل   و( ثالث اشخاص) معی  اشخاص از حمایت برای مه 
 قلرارداد  انعقلاد  بله  اقلدام  نیلت حسل   بلا  کله  افلراد  ای  از آن دف  و
 ضلمانت  معلادل  را نفلوذ  عدم برخی. است گردیده مقرر نمایندمی

 بلا  کله  حلالی  در داننلد، ملی  فرانسله  حقوق در نسبی بطالن اجرای
 شلود ملی  مشلخ   فرانسه حقوق در نسبی بطالن وضعیت بررسی
 اجلرای  ضلمانت  دو و نبلوده  یکسلان  نفلوذ  عدم با نسبی بطالن که

 تنفیل   از قبل   عقلد  غیرنافل ،  عقد در زیرا باشند،می متفاوت کامال
 بطلالن  از پلی   عقلد  نسلبی،  بطالن در که حالی در است، اثر فاقد
 در فرانسله  حقلوق  در دیگلر  سوی از و باشدمی قانونی آثار دارای
 خلود  ایل   کله  اسلت  شده پ یرفته نیز نفوذ عدم نسبی، بطالن کنار
 .باشدمی اجرا ضمانت دو میان تفاوت مبی 

عللدم نفللوذ، بطللالن نسللبی، بطللالن مطللل ، : واژگااان کدیااد 
 قرارداد، ذینف .

 
 

ت
ریاف
د

 
اله
مق

 :
92/

20/
04
22

 – 
ری
زنگ
با

 
اله
مق

 :
07/

22/
04
22

- 
ش
 یر
پ

 
اله
مق

: 
29/

22/
04
22

 

  



   980          و فرانسه یراندر حقوق ا یعدم نفوذ با بطالن نسب یقیمطالعه تطب

 

 

 مقدمه
ها در روابط اجتماعی و حتی روابط خانوادگی خود با آن تری  مسائ  حقوقی که امروزه انساناز مه    

گردد. حقوقدانان عقد غیرنافد در ها منعقد میسروکار دارند قراردادهای مختلفی است که بی  آن

آن وضعیت، قرارداد دانند که در حقوق ایران را، معادل بطالن نسبی پ یرفته شده در حقوق فرانسه می

بینی شده است، قرارداد به وسیله باشد، اما به عللی که در قوانی  پی از ابتدا صحیح بوده و دارای اثر می

تواند یا عقد را باط  نموده و آثار آن را از ابتدا زائ  نماید باشد و ذینف  مییکی از طرفی  قاب  ابطال می

دهد. علت مقایسه عدم نفوذ در ، عقد به حیات خود ادامه میو یا آن را تأیید کند که در ای  حالت

حقوق ایران با بطالن نسبی در حقوق فرانسه ای  است که از یک طرف، برخی قوانی  ایران در باب 

بایست با قواعد عمومی قراردادها از قانون مدنی فرانسه اقتبا  شده است و از طرف دیگر ای  قوانی  می

بود. چون در حقوق اسالم مفهوم بطالن نسبی مورد پ یرش قرار نگرفته و طب  میمقررات فقه اسالم من

اند، با الهام از مفهوم عدم نفوذ رایج بوده است، ل ا تدوی  کنندگان قانون مدنی که اکثر آن ها فقیه بوده

اند، در همقررات حقوق فرانسه و فقه اسالم، عدم نفوذ را معادل بطالن نسبی در حقوق فرانسه قرار داد

هایی دارند، لک  دو ضمانت اجرای کامال متفاوت حالی که بطالن نسبی و عدم نفوذ اگرچه شباهت

باشند. زیرا در عقد غیرناقد، عقد قب  از تنفی  یا رد فاقد اثر است، در حالی که در بطالن نسبی که از می

باشد، اثر عقد به محض نسه میضمانت اجراهای رایج در اروپا بوده و جایگاه اصلی آن در حقوق فرا

شود. آید و در صورت درخواست ذینف  مبنی بر بطالن، آثار قرارداد به کلی زائ  میانعقاد به وجود می

شیوه مطالعه در ای  پژوه  بدی  صورت است که ابتدا، مفهوم و مصادی  عدم نفوذ و بطالن نسبی و 

بندی مطالب سی قرار داده و در پایان به جم سپس آثار آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد برر

 پردازی .می

 مفهوم و مصادیق عدم نفوذ و بطالن نسبی در حقوق ایران و فرانسه -1
 مفهوم عدم نفوذ و بطالن نسبی در حقوق ایران و فرانسه -1-1

ثری در حقوق ایران، عدم نفوذ وضعیت ناق  عقدی است که فاقد رضای معتبر و در نتیجه فاقد ا   

شناسد و در صورت الحاق رضای معتبر، عقد است که قانون برای آن عقد در صورت کام  بودن می

توان آن را به تری دارد و میگ ارد. البته عدم نفوذ معنای عامکام  گشته و آثار خود را بر جای می

عقدی است که عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی تقسی  کرد و در تعریف آن گفت: عقد غیرناف ، 

واجد ارکان اساسی عقد است، لیک  تأثیر آن منوط به کمال علت تامّه عقد است. گاهی یکی از 
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دهد وجود ندارد و از ای  جهت علت تامّه کام  نیست شرایطی که در کنار موجب، تشکی  مقتضی می

ح  ثالث( از )همانند عدم رضایت مالک و یا مکره( و گاهی مقتضی کام  است، لیک  وجود مان  )

دهد که اوالً عدم نفوذ اع  است از موقوف و مراعی کند. ای  تعریف نشان میتأثیر عقد جلوگیری می

و ثانیاً در عدم نفوذ موقوف، تأثیر عقد موقوف بر حصول شرط است، اما در عدم نفوذ مراعی عقد در 

قانون  0078الن قرارداد، ماده در رابطه با بط (.022، 0220)کریمی،حالت انتظار برای رف  مان  است 

عقدی که فاقد شرایط الزم برای اعتبار باشد باط  »دارد: مقرر می 9202مدنی تعهدات فرانسه مصوب 

است. بطالن باید توسط قاضی اعالم شود، مگر آن که طرفی  قرارداد با رضایت مشترک آن را تأیید 

بطالن مطل  است، چنانچه قانونی که نقض شده » دارد:قانون فوق مقرر می 0072همچنی  ماده « نمایند.

از زمره قوانی  آمره برای حفظ نظ  عمومی باشد. همچنی  بطالن نسبی زمانی است که قاعده نقض شده 

 (. 42، 0222و مهرانی، )بزرگمهر.« برای حفظ منفعت خصوصی مقرر شده باشد

ایران نیز بطالن مطل  است. ماده الزم به ذکر است که ضمانت اجرای نقض نظ  عمومی در حقوق    

تواند قوانی  خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که محکمه نمی»دارد: قانون مدنی مقرر می 279

دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با برخالف اخالق حسنه بوده و یا به وسطه جریحه

در « اجراء قوانی  مزبور اصوالً مجاز باشد.شود به موق  اجرا گ ارد، اگرچه نظ  عمومی محسوب می

حقوق ایران همیشه اثر بطالن قرارداد، قهقرایی است و بطالن در حقوق ایران معادل بطالن مطل  در 

باشد و به حقوق فرانسه است و بطالن نسبی در حقوق فرانسه ه  معادل عدم نفوذ در حقوق ایران می

ه در نتیجه نقض بعضی از شرایط انعقاد قرارداد که به منظور عبارتی دیگر، بطالن نسبی ضمانتی است ک

حمایت از متعاملی  وض  گردیده به وجود می آید و قانونگ ار به فرد مورد حمایت که از آن وضعیت 

متضرر گردیده، ح  ابطال قرارداد را داده است، به عبارت دیگر در بطالن نسبی که از آن به قابلیت 

شود، عقد بی  طرفی  واجد اثر حقوقی است، اما با وجود صحیح بودن ای  عقد و  ابطال عقد نیز یاد می

دارا بودن اثر بی  متعاملی  به یکی از طرفی  قرارداد ح  داده شده است که معامله را باط  کند و آن را 

  (.22، 0282بیندازد )امامی،از موجودیت 

باط  نسبی دارای دو مرحله است: در مرحله اول، عقد از وجود کام  قانونی برخوردار است و  عقد   

تمام آثار عقد صحیح را به دنبال دارد. در مرحله دوم، عقد ممک  است با اجازه ذینف  روبرو گردد که 

با تمامی آثار  آثار عقد صحیح ادامه خواهد یافت یا با اعالم بطالن مواجه گردد که در ای  حالت، عقد

رود و ای  ضمانت اجرا )بطالن نسبی( در حقوق فرانسه رایج به وجود آمده به طور قهقرایی از بی  می

باشد و برای حمایت از یکی از طرفی  قرارداد که ممک  است به عللی متضرر از بقای رابطه می
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تواند عقد برد، میاد زیان میقراردادی شود، مقرر گردیده است و مطاب  آن فردی که از انعقاد قرارد

صحیحی که تشکی  شده است را تأیید نماید که آثار عقد صحیح ادامه خواهد داشت. در حقوق فرانسه 

در مواردی که تواف  بی  طرفی  عقد حاص  شده است، اما اراده در اثر اشتباه یا اکراه انعقاد قراردادی 

آید و یکی از طرفی  معامله که زیان ف و ناتوان مینموده است، بطالن نسبی به کمک و یاری فرد ضعی

برد می تواند یا عقد را تایید کند یا ابطال آن را اعالم کند. الزم به ذکر است ای  بطالن نسبی یا می

قابلیت ابطال قرارداد که در حقوق فرانسه به عنوان جایگاه اصلی ای  نهاد، ضمانت اجرای سبک عدم 

رد نظر قانونگ ار است، در حقوق ایران نامتعارف بوده است و آن چه به رعایت بعضی از شرایط مو

ای از عنوان بطالن نسبی در حقوق فرانسه شناسایی شده است، در حقوق ایران مصداقی ندارد. البته عده

حقوقدانان با تفسیر مقررات قانون تجارت، بطالن نسبی حاک  در حقوق فرانسه را به شک  خاص در 

اند، مرحوم استاد دکتر کاتوزیان با بررسی قوانی  و مقررات تجاری، ی قاب  اعمال دانستهمقررات تجار

نوعی بطالن نسبی را در حقوق ایران مورد شناسایی قرار داده است. ایشان در مواردی که قراردادی میان 

ر مقاب  ثالث طرفی  باط  است، اما نسبت به ثالث صحیح بوده یا قراردادی نسبت به طرفی  صحیح اما د

از بطالن نسبی، همان  (. منظور229، 0289می داند )کاتوزیان،باط  است، نوعی بطالن نسبی را حاک  

باشد که اکثر حقوقدانان حقوق مدنی کشور ما آن بطالن نسبی پ یرفته شده در نظام حقوقی فرانسه می

قوق فرانسه، بطالن نسبی وض  ح (. در098، 0278دانند )عدل،ایران میرا معادل عدم نفوذ در حقوق 

عم  حقوقی صحیح و ناف ی است که ممک  است از سوی یکی از طرفی  ابطال شود و اشاره به عملی 

شود و با سکوت یا میان صحت و بطالن است و با رد ذینف ، از روز نخست باط  می« مراعی»دارد که 

به عبارت دیگر وضعیتی است که  (.Flour,Aubert et savaux,2002,325-326)ماند میتأیید او ناف  

شخ  یا اشخاص معینی در نظر گرفته و به همی  قانونگ ار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از 

جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرار داده و تا زمانی که ذینف  تعرضی نسبت به قرارداد 

گ ارد. اما اگر ابطال قرارداد به درخواست جای مینماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را بر 

ذینف  )در مهلت مقرر( از سوی دادگاه تأیید شود، اصوالً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باط  

دهد. بر ای  اسا ، بطالن نسبی ضمانت اجرای قواعد حمایتی است گشته و آثار خود را از دست می

مناف  خصوصی یکی از دو طرف قرارداد و بعضاً حمایت از مناف  که عمدتاً درصدد حمایت از 

باشد و فقط اشخاص مورد حمایت، ح  استناد به ای  خصوصی هر دو طرف یا حتی شخ  ثالث می

های بطالن نسبی، تری  شاخ (. یکی از مه 948، 0282دارند )محسنی و قبولی درافشان،بطالن را 
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د وص، هیچ تردیدی در حقوق فرانسه وجود ندارر ای  خصنیازمندی به حک  دادگاه است که د

(Mazeauds & Chabas,1985,222)(Marity & Reynaud,1988,300 .) 

شود عدم نفوذ و بطالن نسبی از ای  جهت که در صورت با توجه به مطالبی که ذکر شد مشخ  می   

باشند، مشابه بوده و ی از ابتدا میرد )در عقد غیرناف ( و ابطال )در عقد باط  نسبی( فاقد هرگونه اثر

باشد به عالوه بر آن، از جهت امکان تنفی  و تأیید توسط ذینف  که شخ  مورد حمایت قانونگ ار می

تری  تفاوت ای  دو در ای  است که عقد باط  نسبی تا زمانی که توسط یکدیگر شبیه هستند، اما مه 

گ ارد. ای اعتبار بوده و کلیه آثار خود را به جای میدادگاه به درخواست ذینف  ابطال نگردیده، دار

برعکس، عقد غیرناف  پی  از تنفی  هیچ اثر حقوقی ندارد. در حقوق ایران ضمانت اجرای عدم نفوذ به 

باشد )از قبی  رود که نقصان عقد به دلی  فقدان رضا معتبر میطور معمول در موردی به کار می

باه( در حالی که بطالن نسبی مفهوم جدیدی است که از حقوق فرانسه معامالت اکراهی، فضولی و اشت

(. در مجموع هرچند عدم نفوذ 997، 0282قبولی درافشان، متفاوتی دارد )محسنی واقتبا  شده و قلمرو 

در حقوق ایران، از جهاتی شبیه بطالن نسبی در حقوق فرانسه است، اما باید دانست که تفاوت عقد 

نسبی در ای  است که در بطالن نسبی، عقد به صورت کام  به حیات خود ادامه غیرناف  و بطالن 

دهد، مگر ای  که ذینف ، ابطال آن را خواستار باشد، ای  در حالی است که عقد غیرناف  معل  بوده و می

حقوقی  اثرتواند درست و دارای تا زمانی که ذینف ، عقد مزبور را اجاره یا رد ننماید، عقد و قرارداد نمی

 (.09، 0282باشد )اسماعیلی،

 مصادیق عدم نفوذ و بطالن نسبی در حقوق ایران و فرانسه -1-2

همان طور که اشاره شد، عدم نفوذ ضمانت اجرایی است که از سوی مقنن  در مورد عدم رعایت    

برخی از شرایط مربوط به انعقاد قراردادها در نظر گرفته شده است. بر ای  اسا ، مصادیقی که برای 

شتباه و اکراه قانون مدنی ا 022توان بیان نمود، به عنوان مثال در ماده عدم نفوذ در حقوق ایران می

موجب عدم نفوذ قرارداد داشته شده است، زیرا در اکراه، قصد موجود و رضا معلول و معیوب است و 

علت عدم نفوذ نیز به جهت معلول و معیوب بودن رضا است. قانون به پیروی از فقها، صفت و رک  

جهت وجود قصد و رضای هر یک از طرفی  عقد را، به دو عنصر تجزیه و تحلی  نموده است و به 

معلول بودن رضا، عقد را غیرناف  دانسته است. در مواردی که شخ  بدون داشت  سمت، در مال 

باشد مگر ای  که صراحتاً نماید، عقد غیرناقد میکند و معامله فضولی را منعقد میدیگری دخالت می

قانون  840به موجب ماده انجام آن عم  به صورت فضولی از سوی قانونگ ار نهی گردیده باشد. مثال 

توان حک  راج  به معامله نسبت به مدنی وصیت به مال غیر باط  اعالم گردیده است، باط  است و نمی
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مال غیر را به وصیت به مال غیر سرایت داد. زیرا در بی  فضولی، با اجازه مالک، بی  به او تعل  خواهد 

متعل  به مالک مال نخواهد شد، وصیت  داشت و او مستح  ثم  است ولی در مورد وصیت، وصیت

فضولی نمود )حائری توان وصیت به مال غیر را ملح  به بی  نسبت به ماترک است، ل ا نمی

 (.  744-742، 0289شاهباغ،

نق  اهلیت یک طرف یا طرفی  معامله نیز باعث عدم نفوذ قرارداد است. چنی  معامالتی با اجازه     

گردد. مانند باشد ناف  مینا به عنوان ولی یا به موجب حک  دادگاه قی  میکسی که از طرف معام  قانو

گردد. همچنی  گاهی عقد معامالت صغیرممیز یا سفیه که با اجازه ولی یا سرپرست قانونی او ناف  می

غیرناف  از نظر ساختمان حقوقی کام  است، ولی از حیث ای  که به وجود آمدن اثر آن به ضرر 

است، اثر عقد متوقف و از ای  لحاظ ناق  است. مث  عقد وقفی که به زیان بستانکاران اشخاص ثالث 

شود و بی  از تنفی  آنان، عقد مؤثر نیست. ای  قس  از عقود غیرناف ، غیرناف  اعتباری واقف منعقد می

ن واق  شده صحت وقفی که به علت اضرار به دیا مدنی قانون 29شوند. به عنوان مثال در ماده نامیده می

انگیزه واقف بایستی قصد  مدنی قانون 29منوط به اجازه دیان است، فل ا برای عدم نفوذ وقف طب  ماده 

ضرر رساندن به طلبکاران باشد. اما بهتر بود که مقن  حک  عدم نفوذ مقرر در ای  ماده را به طور کلی 

آیا قصد ضرر رساندن به طلبکاران در مورد تصرفات واقف در اموال  بدون توجه به انگیزه واقف که 

باشد و وقف اموال آنان ساخت، زیرا اموال واقف پشتوانه پرداخت طلب  میرا دارد یا خیر، جاری می

را از دستر  طلبکارن خارج کرده است. بنابرای  به طور کلی صحت چنی  وقفی به جهت رجحان ح  

متوقف بر تنفی  از سوی آن ها می بود. مطاب  ماده  طلبکاران، ولو به قصد اضرار به آن ها نباشد، بایستی

هرگاه ورثه پی  از پرداخت دیون متوفی نسبت به اعیان ترکه تصرفاتی ناق  از قبی   مدنی قانون 870

کاهد، معامالت آن ها غیرناف  و منوط فروش، صلح و هبه انجام دهند که از وثیقه عمومی طلبکاران می

باشد. حک  عدم نفوذ در ای  ماده نیز به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث میبه تنفی  از سوی طلبکاران 

باشد تا بدی  وسیله اموالی که متعل  ح  آن ها است حفظ گردیده و وراث نتوانند تصرفاتی که مان  می

گردد به عم  آورند. ل ا معامالتی که توسط ورثه در مجرای اداره ترکه پرداخت دی  مورث می

باشد. با توجه به همانند تعمیر مالی از اعیان ترکه، بدون اجازه طلبکاران ناف  میگیرد، صورت می

توان به طور کلی حک  عدم نفوذ را در تمامی مواردی که در معامله قصد انشاء مصادی  قانونی می

باشند، آسیب وارد وجود دارد، اما به حقوق اشخاص ثالث که دارای ح  تقدم بر مورد معامله می

 ود جاری نمود و معامله نسبت به ای  اموال را غیرناف  و نفوذ آن را منوط به تنفید قرار داد.  شمی
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باشد و قلمرو گسترده دارد. مثالً در الزم به ذکر است که عدم نفوذ محدود به قراردادهای مالی نمی   

چنانچه  مواردی که طب  قانون برای صحت قراردادهای خانوادگی اذن شخ  خاصی الزم است،

باشد. به عنوان مثال حک  فردی بدون اذن الزم اقدام به انجام آن عم  نماید، عم  وی غیرناف  می

به منظور جلوگیری از هتک حرمت عمه یا خاله وض  گردیده است  مدنی قانون 0242موجود در ماده 

که مان  خارجی وجود  ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی ه  مدنی قانون 0222و یا در ماده 

ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت گردیده است. عالوه بر مواردی که مطرح شد، حک  

گردد، بلکه قاب  تسری به ایقاعات ه  عدم نفوذ نه تنها در عقودی که اراده معیوب است جاری می

 باشد. می

مبنای عدم نفوذ ناشی از اکراه که عیب رضای مکره است و ای  که قصد او به رضای سال  تکیه    

ندارد، در ایقاع نیز جریان دارد و ایقاع ناشی از اکراه نفوذ حقوقی ندارد. حک  عقد اکراهی، در ایقاع 

عقد و ایقاعات به طور ناشی از اکراه نیز جریان دارد. اکراه که سالب اراده است بدون هیچ تفاوتی در 

شود و ایقاع ناشی از اکراه غیرناف  و با رضا و تنفی  بعدی مکره نفوذ حقوقی یکسان مورد توجه واق  می

ای از موارد همانند طالق درست دارد. البته اجرای حک  عدم نفوذ در ایقاع ناشی از اکراه در پاره

برای  اکراه در ایقاعات نیز موجب عدم نفوذ است و باشد، زیرا آثار نامطلوبی در اجتماع دارد. بنانمی

گردد، مگر ای  که اجرای ای  قاعده با طبیعت عم  امضای بعدی مکره موجب نفوذ عم  حقوقی می

حقوقی همانند طالق ناسازگار باشد. حک  عدم نفوذ در ایقاعات فضولی نیز جریان دارد. قواعد عمومی 

است. ل ا قاعده فضولی مانند سایر قواعد در کلیه اعمال حقوقی  قراردادها قواعد عمومی اعمال حقوقی

 جریان دارد و معامله فضولی اع  از عقد یا ایقاع فضولی است. 

باشد، موجب در بطالن نسبی، حمایت از طرف معامله که رضایت وی معیوب بوده یا قانوناً نامعتبر می   

اند عقد را ابطال کند که در ای  صورت عقد از توگردیده که سرنوشت عقد به دست او باشد. وی می

ابتدا فاقد اثر است یا از ابطال صرفنظر کند که آثار قانونی عقد جریان دارد. در رابطه با مصادی  بطالن 

قانون  0020نسبی در حقوق فرانسه که جایگاه اصلی ضمانت اجرای بطالن نسبی می باشد مطاب  ماده 

ضمانت اجرای « باشد.عیب رضا دلی  بطالن نسبی قرارداد می»، 9202مدنی تعهدات فرانسه مصوب 

اشتباه در حقوق فرانسه بطالن نسبی است که در برخی موارد و تحت شرایطی قابلیت تنفی  توسط طرف 

را دارد، اما در ای  که ضمانت اجرای اشتباه در حقوق ایران، عدم نفوذ و یا بطالن است اختالف وجود 

رضای »دارد: قانون مدنی که مقرر می 022کنند مانند ماده عدم نفوذ را تصریح می دارد. برخی مواد،

ای  در حالی است که برخی مواد بر باط  « حاص  در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
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قانون مدنی که اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح   729بودن عقد داللت دارند، نظیر ماده 

نیز چندان  729توسط ماده  022تباهی واق  شده باشد صلح باط  است. توجیهاتی نظیر تخصی  ماده اش

باشد که موجب بطالن ای  عقد موجه نیست، زیرا خصوصیتی در اشتباه واق  در عقد صلح موجود نمی

مهر و نفوذ باشند )بزرگشود، اما اشتباه در سایر عقود دارای خصوصیات دیگری بوده که موجب عدم 

 (.24، 0222مهرانی،

به طورکلی در حقوق فرانسه در تمامی مواردی که حمایت از مناف  خصوصی افراد مطرح می باشد     

ضمانت بطالن نسبی پ یرفته شده است. به عنوان مثال در قراردادی که تحت تاثیر اشتباه، اکراه و 

بر اثر بروز ای  عوام  معیوب گشته است  تدلیس بسته می شود، علیرغ  انعقاد قرارداد چون رضای افراد

به جهت حمایت از آن ها عقد قاب  ابطال می باشد، یا در مواردی که رضای افراد بر اثر عدم اهلیت از 

(. 42، 0288اردستانی،اللهیباشد )نعمتدید مقن  نامعتبر می باشد، قرارداد تشکی  شده قاب  ابطال می 

اند، به طوری که ضمانت اجرای رانی و فرانسوی راه یکسانی نرفتهالبته در حک  تدلیس، ه  مقن  ای

قانون  422تدلیس در حقوق فرانسه بطالن نسبی است و در حقوق ایران ح  فسخ عقد است. وف  ماده 

مدنی، اگر بای  تدلیس نموده باشد مشتری ح  فسخ بی  را خواهد داشت و همچنی  است بای  نسبت به 

یس مشتری. مصداق دیگری را که برای بطالن نسبی در حقوق فرانسه ثم  شخصی در صورت تدل

توان بیان نمود در رابطه با خیار غب  است که در حقوق فرانسه در برخی از معامالت سبب بطالن می

باشد و صرفا در بعضی از اعمال حقوقی، قانون اجازه داده است که مغبون بتواند معامله را فسخ نسبی می

ق.م.ف(  0274ق.م.ف( یا بی  اختیاری اموال غیرمنقول )ماده  887تقسی  مال مشترک )ماده  نماید. مثالً

ای بنماید و در آن مغبون گردد که مغبون می یا در معامالت شخ  صغیر در صورتی که وی معامله

ران، تواند در ای  موارد، انحالل عقد را از دادگاه درخواست نماید. ای  در حالی است که در حقوق ای

محدودیتی برای اعمال غب  در قراردادها نمی باشد و در کلیه عقود معوض، چنانچه بی  قیمت واقعی و 

قیمت حی  المعامله تفاوت فاح  باشد مغبون ح  فسخ قرارداد را دارد. عالوه بر مواردی که بیان شد، 

نمود که بطالن  اشاره 7024الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  020توان به ماده می

نسبی )قابلیت ابطال( را به عنوان ضمانت اجرای ممنوعیت معامالت مدیران شرکت سهامی با شرکت 

مطرح نموده است. در تأیید نسبی بودن بطالن م کور در ماده اخیر عالوه بر استفاده قانونگ ار از کلمه 

دگاه صالحیتدار و نیز مرور زمان کوتاه مدت ، باید به لزوم درخواست بطالن معامله از دا«قاب  ابطال»

سه سال و همچنی  اختصاص ای  دعوا به شرکت که قانونگ ار درصدد حمایت از آن بوده و نه طرف 

 (.427، 0222نمود)قبولی درافشان و محسنی،قرارداد، توجه 
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 ا آثار عدم نفوذ و بطالن نسبی در حقوق ایران و فرانسه 2
عقد غیرناف  که به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی ناق  است، قاب  تنفی  توسط ذینف     

توان آن را به طور مطل ، فاقد اثر قانونی دانست. اگرچه ای  عقود دارای باشد، اما قب  از تنفی  نمیمی

لت عدم نفوذ نیز عقد نقصی هستند که بایستی برطرف شوند تا قابلیت نفوذ را به دست آورند. اما در حا

توان آن را نادیده گرفت، به طوری که آثار ایجاد شده از عقد، غیرنافد باشد که نمیدارای آثاری می

نماید، یا حتی در صورت فوت یکی از طرفی  پی  از تنفی  ح  است که طرفی  را ملتزم به مفاد آن می

ایی که با ضمانت بطالن نسبی مواجه هستند، نماید، در حالی که در قراردادهوی را به وراث منتق  می

باشند. ای  التزام از سوی فردی که از تقاضای بطالن، عقد صحیح و طرفی  ملتزم به مفاد آن می پی 

باشد و صرفاً طرف دیگر از قرارداد که مورد حمایت قرار گرفته ح  ابطال قرارداد را ندارد کام  می

از تنفی  عقد  از اجرای مفاد قرارداد امتناع نماید. عالوه بر ای  پی تواند به بطالن استناد نموده و می

باشند. ای  التزام از سوی اصی  در عقد فضولی و از سوی غیرمکره غیرناف ، طرفی  ملتزم به عقد ه  می

در عقدی که تحت اکراه منعقد شده است، علیرغ  ای  که هنوز مالک یا مکره عقد را تنفی  یا رد 

باشد. در حقوق ایران لزوم پایبندی اصی  در معامالت فضولی با توجه به مفهوم ام  میننموده، ک

تواند معامله را بر اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصی  باشد مشارالیه می»قانون مدنی  999مخالف ماده 

رد عقد بدیهی است. در مواردی ممک  است که ذینف  به جای تنفی ، عقد غیرناف  را رد کند، « ه  زند.

غیرناف  از سوی او، همانند ابطال قرارداد از سوی ذینف  در بطالن نسبی، سبب نابودی عقد است. عقدی 

شود، دیگر قابلیت اجازه نخواهد داشت، زیرا با وجود رد، قراردادی نیست تا اجازه شود. رد که رد می

به گونه ای که ماهیت ناق   عقد موجب زوال قابلیت انضمام رضا به عقد برای معتبر شدن آن می شود

بعداً معتبر شود و بی جان عقد را از بی  می برد و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند که بتواند 

 (.022، 0288اردستانی،اللهی)نعمت

باشد، در صورت رد عقد از عنوان مثال در عقودی که به جهت حفظ حقوق طلبکاران غیرناف  می به    

باشد و قابلیت تنفی  را ندارد. مثالً صحت وقفی که به علت از ابتدا فاقد اثر میسوی طلبکار، معامله 

باشد و در صورتی که طلبکاران چنی  وقفی را اضرار به دیان واق  شده، منوط به اجازه طلبکاران می

د تا پشتوانه گردتنفی  ننمایند، وقف از ابتدا بالاثر بوده، به گونه ای که مال موقوفه به دارایی واقف برمی

پرداخت طلب طلبکاران باشد. یا رد مالک در بی  فضولی، سبب بی اعتباری عقد از ابتدا می باشد و 

نشان می دهد که مالک طرحی را که بیگانه درباره انتقال یا تصرف در اموال او ریخته نپ یرفته و در 
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، دوطرف عقد در حک  ماند. در صورت رد عقد فضولینتیجه عی  مال به ملکیت مالک باقی می

غاصبی هستند که نه تنها مکلف به بازگرداندن مال به صاحب آن می باشند، بلکه مسئول هر نق  و 

(. چنانچه مالک معامله 0قانون مدنی 992عیبی هستند که بر عی  یا مناف  آن مال وارد آمده است )ماده 

وقی ناظر بر وضعیت غاصب در مورد فضولی را تنفی  ننماید، خریدار همچون غاصب بوده و احکام حق

باشد. در صورت رد معامله فضولی، خریدار فروشنده هیچ حقی بر ثم  ندارد، یا در او مجری می

صورت اجازه باید آن را به مالک بدهد یا به خریدار بازگرداند و در صورتی که ثم  معامله باقی 

دار جاه  بوده است و به گمان ای  که بای  نیست، بدل آن را از بای  فضولی بخواهد. اما چنانچه خری

فضولی مالک است اقدام به معامله نماید و بعد کشف شود که معامله فضولی بوده است و مالک اجازه 

نکند، در ای  صورت خریدار برای جبران خسارت وارده می تواند به فروشنده فضولی مراجعه نماید، 

می باشد که از « المغرور یرج  الی م  غره»اعده زیرا تحم  خسارت توسط فروشنده مستند به ق

مسلمات فقهی است و هر فردی در خسارات وارده می تواند به غار رجوع کند. بنابرای  خریدار نیز می 

تواند به فروشنده ای که وی را فریب داده برای جبران غرامات وارده رجوع نماید. ای  قاعده در کلیه 

چنانچه عقد تنفی  نشده باشد، شخصی که مورد معامله را تحوی  گرفته  عقود غیرناف  جاری می گردد و

 ضام  عی  و مناف  آن می باشد و در حک  غاصب است. 

در بطالن نسبی، قرارداد مادامی که از سوی ذینف  مورد اعتراض و ایراد قرار نگرفته معتبر و دارای    

ف  که فاقد اثر می باشند و مادامی که تنفی  یا رد باشد. برخالف قراردادهای غیرناکلیه آثار قانونی می

نشده اند، هیچ گونه اثری ندارند. اما علیرغ  صحت قرارداد، عقد به جهت حمایت از مناف  خصوصی 

باشد و فرد طرف قرارداد، نسبت به یکی از متعاقدی  صحیح و نسبت به طرف دیگر قاب  ابطال می

ح  مطالبه ابطال عقد را دارد، اما  قوق وی وض  گردیده،شخصی که ای  نهاد به جهت حمایت از ح

قب  از تقاضای ابطال به جهت صحت قرارداد، طرفی  نمی توانند از زیر بار تعهدات قراردادی رهائی 

کند نمی تواند پی  از اعالم بطالن، چنی  عقدی را باط  یابند. وقتی شخصی که قانون از او حمایت می

ر نیز نمی تواند به جهت ای  که عقد زمینه ساز ایجاد ضرر برای طرف دیگر قلمداد کند و طرف دیگ

قرارداد است و ممک  است در آینده باط  گردد آن را باط  دانسته و از زیر بار تعهدات شانه خالی 

توانند مدعی کند. چنی  عقدی صحیح بوده و در برابر ثالث نیز قاب  استناد است. اشخاص ثالث نیز نمی

                                                      

 اجازه نکند مالک آن معامله را و است به تصرف متعام  داده باشد که موضوع معامله بوده معام  فضولی مالی را هر -992ماده  - 0

 . مناف  است متصرف عی  و
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شده و وجود قرارداد را انکار کنند. برخالف عقد غیرناف  که پی  از تنفی  توسط ذینف  فاقد اثر  بطالن

باشد. فرد ذینفعی که ح  مطالبه ابطال بوده، ل ا در برابر شخ  ثالث نیز اعتبار نداشته و قاب  استناد نمی

خوی  ادامه دهد. در ای  حالت  تواند قرارداد را به حال خود واگ ار نموده تا به حیاتعقد را دارد می

عقدی که قابلیت ابطال را دارد از ابتدا ناف  بوده و همه آثار قرارداد درست را به همراه دارد. وی می 

تواند از ضرری که به او رسیده چش  پوشی نماید و قرارداد قاب  ابطال را به جهت ای  که نف  یا ضرر 

 (. 022، 0288،اردستانیاللهیتأیید نماید )نعمتاوست  ناشی از ابطال و یا عدم بطالن متوجه خود

در بطالن نسبی، علیرغ  ای  که، قرارداد برخالف عقد غیرناف  بی  طرفی  واجد اثر حقوقی می باشد،    

اما با ای  حال فردی که به جهت حفظ حقوق وی قابلیت ابطال عقد وض  گردیده، می تواند از تأثیر و 

جلوگیری نموده و بطالن قرارداد را مطرح نماید. در صورت ادعای بطالن  نفوذ چنی  عم  حقوقی

علیرغ  ای  که عقد از ابتدا به صورت صحیح منعقد شده است، قرارداد به طور کلی فاقد اثر می باشد، 

شود و بی  باشد مشتری مبی  را به بای  و او ثم  را به مشتری رد می ل ا اگر عقدی که دچار بطالن می

بنابرای  شخصی که ح  ابطال عقد را دارد، صرفاً یکی از طرفی  قرارداد است که می تواند بطالن  کند.

قرارداد را اعالم نماید. به عنوان مثال کسی که در حی  انعقاد قرارداد دچار اشتباه شده و همچنی  

ه می توانند از صغیری که با وجود عدم اهلیت مبادرت به انعقاد عقد نموده از جمله کسانی هستند ک

توانند به ای  بطالن استناد بطالن نسبی استفاده نمایند. اشخاص خارج از قرارداد و طرف دیگر نمی

نموده و مدعی گردند که وجود قرارداد با نف  شخصی آن ها منافات دارد. چرا که ای  نهادها تنها برای 

ر هر صورت تاب  اراده طرف حمایت از حقوق یکی از طرفی  قرارداد وض  شده است و آن ها د

باشند تا تصمی  خود را مبنی بر به ه  زدن قرار داد یا نگهداری آن اعالم نمایند. دادگاه نیز قرارداد می

تواند چنی  عقدی را از پی  خود و بدون آن که طرف ذینف  قرارداد بخواهد ابطال کند، در حالی نمی

توانند به ای  اجازه در حک  باط  است و اشخاص میکه در عقد ناف  ای  طور نیست و عقد پی  از 

بطالن استناد نمایند. همچنی  ابطال عقد که بستگی به اراده یکی از طرفی  قرارداد دارد، طب  یک نظر، 

شود، زیرا بر مبنای اص  نیز به حک  محکمه نیاز داشته و به هیچ وجه عقدی خود به خود باط  نمی

و عقد ظاهری به وجود آمده است. بنابرای  عقد بایستی به وسیله حک  صحت، قراردادها ناف  بوده 

دادگاه از بی  برود تا جامعه حقوقی از ای  ابطال به نحو قانونی مطل  شود، ل ا حک  دادگاه بطالن را 

آشکار می کند، مگر در موارد استثنائی که طرفی  واقف بر بطالن بوده و به تراضی وض  ظاهری 

حتی در مواردی که بنابر درخواست ذینف  حک  (. 42، 0220برند )طباطبایی،ی  میرا از بموجود 

گردد، ای  بطالن در مقاب  اشخاص ثالث نیز قاب  استناد محکمه مبنی بر بطالن قرارداد صادر می
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باشد، زیرا بعد از بطالن عقد، قراردادی که باط  می شود، دیگر موجودیتی ندارد، فل ا اشخاص می

توانند به ای  بطالن استناد نمایند. در حقوق فرانسه در رابطه با آثار بطالن نسبی که از مه  یز میثالث ن

تری  ای  آثار، ویژگی عطف به ماسب  شونده آن و زمانی است که دادگاه حک  به بطالن قرارداد 

 شته نیز سرایت دهد، بلکه اثر بطالن به گدهد، که نه تنها آثارش را نسبت به آینده از دست میمی

نماید. ای  اثر در فرضی که قرارداد اجرا نشده، هیچ نموده و قرارداد را از ابتدا فاقد هرگونه اثری می

کند و در ای  شود، معنا پیدا مینمودی ندارد، اما هنگامی که بطالن پس از اجرای قرارداد مطرح می

ای که گویا اصالً چنی  قراردادی ه گونهفرض باید وض  اشیاء به حالت پی  از قرارداد بازگردد، ب

(. البته اصوالً بطالن نسبت به همگان مؤثر 992، 0282است )محسنی و قبولی درافشان،وجود نداشته 

توان ضم  قیا  آثار بطالن ز مطاب  قاعده است و نمیبوده و حتی تأثیر آن نسبت به اشخاص ثالث نی

عده اثر نسبی را در مورد بطالن نیز جاری ساخت. چون قرارداد با آثار مستقی  قرارداد صحیح، قا

برخالف قرارداد صحیح، بطالن اثر ایجابی ندارد. الزم به ذکر است که نتیجه عطف به ماسب  شدن 

بطالن در خصوص روابط دوطرف قرارداد ای  است که هر یک از طرفی  ح  دارند آن چیزی را که 

های انجام شده، ایفاء ناروا بوده و اثر قهقرایی بطالن، پرداختاند مسترد نمایند، زیرا با اجرای داده

 اصوالً استرداد باید بر اسا  قواعد نهاد حقوقی مزبور صورت پ یرد.

 نتیجه
با مطالعه تطبیقی که در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به عم  آمد مالحظه شد، در حقوق ایران بطالن   

نسبی وجود ندارد و معادل آن تقریباً عدم نفوذ است و ضمانت اجرای عدم نفوذ با بطالن نسبی در 

  از تنفی  فاقد اثر حقوق فرانسه نیز از یکدیگر متفاوت بوده، به طوری که در عقد غیرناف ، عقد پی

است، در حالی که در بطالن نسبی عقد قب  از اعالم بطالن، از ابتدا دارای آثار قانونی بوده است. در 

عقد غیرناف  در حقوق ایران عیوب رضا موجب عدم نفوذ عقد است و آن در موارد اشتباه، اکراه، عدم 

حفظ حقوق اشخاص همانند طلبکاران و یا اهلیت در صغار ممیز و سفیه و معامالت فضولی یا به جهت 

وراث، معامله نسبت به اموال با عدم نفوذ مواجه است. در حالی که در حقوق فرانسه عقودی که دارای 

باشند به خاطر عیوب اراده قاب  ابطال بوده و سبب ای  عیوب، اکراه و عدم اهلیت در آثار قانونی می

ی ، تدلیس، غب  و معامله فضولی می باشد، ل ا ضمانت کلیه محجوری  حتی صغار غیرممیز و مجان

اجرای بطالن نسبی در ای  موارد قاب  اعمال است. به عبارت دیگر بطالن در حقوق ایران همانند بطالن 

باشد و ای  مطل  در حقوق فرانسه و بطالن نسبی در حقوق فرانسه همانند عدم نفوذ در حقوق ایران می
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اند که عیوب رضا، همیشه بطالن ستند، زیرا در حقوق فرانسه بر ای  عقیدهدو مورد همیشه یکسان نی

نسبی است و آن را برای نف  افراد وض  کردند. به عنوان مثال در حقوق ایران ضمانت اجرای اشتباه، 

اکراه و تدلیس به ترتیب عبارت است از بطالن مطل ، عدم نفوذ و صحیح. در حالی که هر سه مورد 

باشد و ای  بطالن بر طب  ماده در حقوق فرانسه )اشتباه، اکراه و تدلیس( بطالن نسبی میال کر فوق

تواند با تنفی  تواند با تنفی  اصالح شود. در حالی که بطالن مطل  نمیقانون مدنی فرانسه می 0080

ه وجود گاشود که هیچهمی  قانون، هرگاه قراردادی باط  شد فرض می 0078اصالح شود و طب  ماده 

نداشته و اثر حک  دادگاه قهقرایی است. البته در حقوق ایران ه  همیشه در بحث بطالن، اثر آن 

از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطالن نسبی، در فرضی که طرفی  ضم  قرارداد،  قهقرایی است.

شخ  ثالث را اخ  گردد قبولی تعهدی را به نف  ثالث قرار می دهند و یکی از متعاملی  متعهد می

باشد و نماید، عدم نفوذ پ یرفته شده است که ای  امر نیز مبی  تفاوت بی  عدم نفوذ و بطالن نسبی می

باشند. به طور کلی، دهد که عدم نفوذ و بطالن نسبی دو ضمانت اجرای کامال متفاوت مینشان می

در حقوق ایران پی  بینی نشده  باشدبطالن نسبی که ضمانت اجرای قاب  اعمال در حقوق فرانسه می

توان مصادیقی از آن را در بعضی مواد قانونی از جمله ماده است، اما به صورت موردی و استثنایی می

قانون دریایی مصوب  0729ماده و یا  0247الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  0200

درصد بیگانه و نامأنو  در حقوق ایران نیست و کرد. بنابرای ، بطالن نسبی مفهومی صد مشاهده 0242

آن چه به عنوان مصادی  آن به صورت کامالً استثنائی در قوانی  موضوعه کشور ما وارد شده است. 

                                                      

مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجم   ای  قانون بدون اجازه هیأت 092در صورتی که معامالت م کور در ماده  -020ماده  - 0

تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله قاب  ابطال خواهد بود و شرکت می ها را تصویب نکند آن معامالت آنعادی شرکتعمومی 

را از دادگاه صالحیتدار درخواست  باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطالن معامله صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته و در

در مقاب  شرکت باقی خواهد بود. تصمی  به درخواست بطالن  مدیر عام  ذینف  مدیر و مدیران و یاکند. لیک  در هر حال مسئولیت 

تشریفات الزم جهت انجام  مشعر بر عدم رعایت مجم  عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازر  معامله با

داشت. مجم  عمومی م کور    در معامله ح  شرکت در رأی نخواهدذینف عام رمعامله در ای  مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدی

 .دعوت هیأت مدیره یا بازر  شرکت تشکی  خواهد شد در ای  ماده به

هر قرارداد کمک و نجات که در حی  خطر و تحت تأثیر آن منعقد  .امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات -072ماده  - 9

باط  و یا تغییر داده  از طرفی  به وسیله دادگاه عادالنه باشد ممک  است به تقاضای هر یکدادگاه غیرتشخی   شده و شرائط آن به

یا اغفال جلب شده است و یا اجرت  در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفی  قرارداد بر اثر حیله یا خدعه .شود

 تواند به تقاضای یکی از طرفی  قرارالعاده زیاد و یا ک  است دادگاه میته فوقیاف نسبت خدمت انجام م کور در قرارداد ذکر شده به

 .را تغییر داده و یا بطالن آن را اعالم نماید



   922          و فرانسه یراندر حقوق ا یعدم نفوذ با بطالن نسب یقیمطالعه تطب

 

 

بطالن نسبی در حقوق ایران شهرت یافته، چیزی جز عدم قابلیت استناد قراردادی نیست و در بسیاری از 

رسد قانونگ ار باید در هر مورد مه ، روش  نبوده ل ا به نظر میموارد وضعیت ثالث پس از اعالم ای  

که مای  است قراردادی را صحیح و معتبر در قلمرو رابطه طرفی  بداند و آن را نسبت به ثالث باط  

 اعالم کند، حداق  حقوق و تکالیف ثالث را نیز روش  نماید.
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