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 بررسی تطبیقی بطالن نسبی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

 1بهنام یارمحمدی

 

 

 

 چکیده:

سه به عنوان یک نهاد          ب               ست که در نظام حقوقی فران شکیل قراردادها ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به ت سبی یکی از  طالن ن

ست     شده مطرح ا شناخته  شخاص معینی        .حقوقی  ست که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا ا سبی وضعیتی ا بطالن ن

سبت به قرارداد ننماید، قرارد        ضی ن شان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعر شت عقد را فقط در اختیار ای سرنو د ادرنظر گرفته و به همین جهت 

صوال       صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذ  شود، ا سوی دادگاه تایید  ست ذی نفع)در مهلت مقرر( از  ارد. اما اگر ابطال قرارداد به درخوا

ط در جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فق     

صو  رت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامانوس بوده، برخی متون برگرفته از حقوق غربی به 

ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت         

 .با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم با حقوق فرانسه،  مقایسهمن در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ض

 

 حقوق فرانسه-حقوق ایران-بطالن نسبی واژگان كلیدی:
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 بیان مسئله:

ست اما                    شند بطالن مطلق ا شد و به آن قائل می با صوص بطالن قرارداد در حقوق ایران آنچه که مورد اتفاق اغلب حقوقدانان می با در خ

سمت بطالن مطلق        سه بطالن را به دو ق صی در فران صو سبی    Absolute nullityحقوق خ متمایز می نماید.  Relative nullityو بطالن ن

شرایط اعتبار          آنچه که باعث تمایز ا شود، چه از نظر  ست که در ماهیت عقد وارد می  ستگی به میزان خللی ا شد ب شیوه و اتخاذ آن می با ین دو 

 یک قرارداد و چه از نظر شکل تشریفاتی آن.

وص مسئله در خصبه عبارت دیگر در بطالن مطلق در واقع نفع جامعه و نظم عمومی نقض می شود ولی در بطالن نسبی )یا همان قابلیت ابطال( 

صی و خصوصی به میان می آید. همچنانکه به اعتقاد دکتر حسن امامی در بطالن مطلق موضوع تنفیذ یا اجازه یا قبول عقد       لطمه به منافع شخ 

ضای ابطال عقد را ب      سبی ذینفع می تواند آن را تنفیذ نموده یا از دادگاه تقا شود، و برعکس می توان گفت که در ابطال ن اید، زیرا نممطرح نمی 

 قانون مدنی فرانسه، عالوه بر اصل الزام آور بودن قراردادها، می توان اصل صحت عقود و معامالت را نیز استنباط نمود. 1134در ماده 

یقی بدر یک مقایسه تط در اینکه چه عواملی باعث بطالن مطلق و یا بطالن نسبی عقد می شود میان حقوقدانان فرانسه اختالف نظر وجود دارد.    

 میان حقوق فرانسه و حقوق خصوصی ایران با موارد مشابهی برخورد می نمائیم.

قانون مدنی ایران نیز حاکی از آن است که عدم توافق در مورد نوع عقد یا موضوع عقد باعث بطالن عقد می شود. زیرا دو قصد بر دو       194ماده 

ی سب نموضوع متفاوت یا دو نوع عقد متفاوت تعلق گرفته است ولی غالب حقوقدانان بر این باورند که اشتباه در نوع یا موضوع عقد از نوع بطالن     

ست. ولی م       ضای ابطال عقد را ننمایید، عقد از نفوذ کامل برخوردار ا شتباه طرف مقابل را بپذیرد و تقا ست، از آن جهت که اگر طرف عقد، ا ده اا

ست بدون تردید موجب بطالن مطلق عقد می       200 صورت گرفته ا ضوع معامله )جنس مورد معامله(  شتباهی را که درباره خود مو قانون مدنی ا

 به آن پرداخته خواهد شد. مقالهدر خصوص این مسئله وجود دارد که در این  فرانسههمچنین مصادیق دیگری نیز در قانون مدنی ایران و شود. 

 

 ن نسبیبطال مفهوم

ست و  شده  گرفته کار به بطالن واژه یا لفظ فقط ایران مدنی قانون در                  سبی،  بطالن عبارت زمینه در ا  آن در ای زمینه هیچ در بحثی ن

ست،  نیامده میان به صراحت  با قانون ستقیم  غیر و تلویحی طور به بطالن نوع این گرچه ا  جارتت قانون در و گوناگون، موارد در و قانون آن در م

 .دارد وجود

سبی  بطالن ست  قرارداد یا عقد یک اعتبار و ماهیت تجزیه حقیقت در ن ست  حقوقی رابطه یک یا و ا سمت  دو به که ا سیم  ق  در هک شود  می تق

 دالیل هب ثالثی شخص  یا و رابطه یا عقد این طرفین از یکی النهایه ، باشند  می معتبر و درست  حقوقی رابطه یا عقد این قسمت  دو هر حال عین

. بنماید   را حقوقی رابطه  یا  عقد  آن ابطال  تقاضاااای  تواند  می دهد،  می را آن اجازه  قانون  و آیند  می وجود به  بعدا  یا  دارند  وجود که  گوناگونی 
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شاره  که همانگونه ستی  چنین که زمانی تا نمودم ا ضائی  مقام از درخوا شده  ق ست  این درباره که زمانی تا و ن صمیم  درخوا ضائی  ت  عالما و اتخاذ ق

 بالواقع به شکل ذیل می باشد؛. باشند می صحیح و معتبر عقد آن قسمت دو هر است نگردیده

سبت  عقد این. شود  می ایجاد حقوقی رابطه یک یا و گردد می منعقد نفر دو میان عقدی یا قرارداد - 1 ست  معتبر و کامل طرف یک به ن  لیو ا

 .نماید اعالم باطل را رابطه یا عقد آن بخواهد دادگاه از که آید می وجود به حق و امکان این دیگر طرف برای

ست  االجرا والزم معتبر کامل، طرف دو برای داد قرار این. شود  می منعقد طرف دو میان دادی قرار -2  اعتبار فاقد ثالث شخص  مقابل در ولی ا

 .دارد را بطالن قابلیت و است

 یا حقوقی رابطه یا عقد آن طرف یک از فقط شااده ایجاد رابطه یا شااده واقع عقد که اساات این شااود می اسااتنباط فوق قواعد و سااطور از آنچه

 .است معتبر و کامل مذکور رابطه یا عقد دیگر طرف به نسبت و دارد را ابطال قابلیت ثالثی شخص

 زوج یعنی او همسر ولی بنماید را نکاح عقد ابطال تقاضای دادگاه در اکراه اثبات و دعوا اقامه با تواند می او فقط ، کرده ازدواج اکراه با که دختری

ست  صحیح  معتبر و االتباع الزم او به نسبت  عقد و ندارد را حقی چنین  ست ا شده  داده نافذ غیر عنوان عقد این ، به ما مدنی قانون در گرچه)  ا

 را حقی چنین حقوقی رابطه یا داد قرار طرف دو هر اگر. اساات معتبر و صااحیح عقد نکرده را عقد ابطال و رد درخواساات وقتی تا زوجه ولی(. 

شته  شند،  دا  به اکراه اینکه مگر»... :  گوید می مدنی قانون 10۷0 ماده ذیل مثال عنوان به.  شود  می ذاتی یا مطلق بطالن در داخل مقوله این با

شد  قصد  فاقد عاقد که بوده ای درجه شند  قصد  فاقد دو هر شوهر  و زن اگر.  «با شد  قصد  فاقد دیگری و مکره یا یکی با  طلقم باطل عقد این ، با

 .است

سه  حقوق در سبی  بطالن برای فران ست  شده  گرفته نظر در وسیعی  قلمرو ن شتباه  ، تدلیس رضا،  نقص یا فقدان نظیر عواملی. ا  قابل غیر اه،اکر ، ا

 از توانند می قرارداد شااادن عقیم ،(  روانی بیماران و صااا ار برای)  قرارداد انکار یا رد قرارداد، شاااکلی مقررات رعایت عدم ، داد قرار بودن اجرا

 . شوند محسوب نسبی بطالن موجبات

شاره  که همانگونه اما ستی  وقتی تا ، نمودم ا شده  ارائه دادگاه به زمینه این در دادخوا شده  صادر  رائی و ن ست،  معتبر و کامل عقد ن  قدع برخالف ا

 .معلول و ناقص است عقدی حقوق اساتید کالسیک تعریف و روایت بر بنا ابتداء از که نافذ غیر

 مطرح Recsission عنوان با یا و ineffective contract عنوان با را قراردادهائی چنین ابطال برای درخواست  فرانسه  های دادگاه در معموال

 .نمایند می
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سیک  تعریف برای بحث این خاتمه در سبی  بطالن کال صود » که شود  می گفته گیری نتیجه یک عنوان به ن سبی  بطالن از مق ض  ن  عقدی عیتو

ست  سبت  فقط تواند می که ا شد  اعتبار فاقد طرف یک به ن شت   .با ست  در عقدی چنین نهائی سرنو ست  او د ست  فقط و ا  عالما تواند می که او ا

ستار  دادگاه از را داد قرار آن بطالن شورها  برخی. «نماید صرفنظر  داد قرار آن بطالن اعالم از یا و شود  خوا سبی  بطالن برای ک  چپن) زمان مرور ن

 .ندارد زمان مرور نافذ غیر عقد ، ما کشور سنتی و کالسیک حقوق نظام در ولی اند شده قائل( ساله

 

 در نظام حقوقی ایران و فرانسه تفاوت بطالن نسبی با بطالن مطلق

صراحت بیان کرد که         شته می توان به  صول گذ شده در ف  طالنب و( ذاتی یا)  مطلق بطالن چون نهادهائی یا و مفاهیم با توجه به مطالب بیان 

و لزوم تشخیص و تمیز عقد غیر نافذ از بطالن نسبی )عقد یا قابلیت ابطال( و هر یک . دارند فراوانی کاربرد و ایران امروزه فرانسه حقوق در نسبی 

سبی عقد می شود لزوم تدقیق و روشن شدن این موضوع که چه میزان از خدشه و خللی که در         از عواملی که موجب بطالن مطلق و یا بطالن ن

کدام از آن دو شاایوه می باشااد را بی  از پی  نمود داده و اهمیت و ضاارورت انجام این تحقیق می  ماهیت عقد وارد می شااود مبنای اتخاذ هر

 باشد.

 مسیر  از چه و جدید گذاری قانون طریق از چه ایران، خصوصی   حقوق به نسبی  بطالن نام به تازه نهادی ورود امکان که  خاطرنشان می شود؛    

 ندرت به و شده  محدود درسی  کتب به صرفاً  آن کاربرد که ،«نافذ غیر عقد» نام به نهادی با«نسبی  بطالن» نهاد جایگزینی احیاناً و قضائی،  رویه

 (.مدنی قانون 10۵2 ماده در لعان قاعده مانند به درست) شود می دیده کشور عالی دیوان عمومی هیات آراء یا و قضائی آراء در

 عقد که شود  می موجب( معامالت صحت  برای اساسی   شرایط )= ایران مدنی قانون 190 ماده مفاد رعایت عدم که معتقدند حقوق اساتید  برخی

ستثنای  به شود،  باطل ضا  ا شته  مباحث در که همانگونه امّا. نماید می نافذ غیر را عقد آن، در نقص که ر شاره  گذ  تضمان  صرفاً  بطالن نمودم ا

ست  190 ماده در مقرر شرایط  رعایت عدم اجرای ستند  نیز دیگری موارد. نی  بیع در مدنی قانون 3۶۵ ماده مانند شوند  می بطالن موجب که ه

سد  ستاجر  و موجر روابط قانون) آمره قواعد با م ایر قرارداد انعقاد یا اجاره، و قرارداد در مدت ذکر عدم یا و فا  و تجاری اماکن در 13۵۶ سال  م

 مطلق فوق در شده  اشاره  های بطالن که است  این سر  بر بحث حاال(. قانون 30 ماده -است  بالاثر و باطل که سرقفلی  حق از مستاجر  محرومیت

 نسبی؟ یا هستند

 :است ما کار گشای راه زمینه این در عامل سه جهت تمایز بطالن مطلق از بطالن نسبی

 .دولت عمومی های سیاست و عمومی، عفت عمومی، نظم آمره، قواعد از تخلّف -1
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 .مصوب مقررات و قوانین یا دستورات و احکام از تخلّف -2

 .پرونده به کننده رسیدگی قاضی نظر -3

 چه به و ای صدمه چه اند گرفته صورت که تخلفاتی و کدامند ها تخلّف اجرای ضمانت که نمائیم مالحظه باید ما عامل سه این گرفتن نظر در با

 .شود می وارد خدشه عقد اعتبار و ساختمان و ماهیت به میزانی

 اهدادگ به مراجعه نسبی  یا و مطلق از اعم بطالن به حکم صدور  برای فرانسه  حقوق در که است  این داشت  دور نظر از نباید و است  مهم آنچه امّا

 .است الزم قاضی رای و

 (.دارد وجود عقد) باشد عقد اعتبار و ساختمان و ماهیت به تواند می لطمه و صدمه -

 (.گردد عقد آمدن وجود به مانع) باشد عقد موجودیت به تواند می لطمه و صدمه -

 .باشد عمومی نظم موازین و قواعد نقض جهت از تواند می لطمه و صدمه -

 .باشد ثالث شخص یا قرارداد طرفین منافع رعایت عدم تواند می لطمه و صدمه -

 .سرقفلی انتقال مانند باشد مرتبط قرارداد یا عقد تشریفاتی و شکلی شرایط به تواند می گاه لطمه و صدمه-

ساسی   شرایط  به لطمه و صدمه  هرگونه که است  بدیهی  صدمه  عمومی، نظم و آمره قواعد با قرارداد م ایرت و( رضا  از غیر به) معامالت صحت  ا

 .عقد متن در نامشروع جهت وجود یا عقد انعقاد در قصد فقدان مانند شود می مطلق بطالن دچار عقد و است عقد «ماهیت و اعتبار » به

شه  و صدمه  امّا سته،    معامالت در کاران طلب یا و سفیه  یا ممیّز ص یر  معامالت مانند قرارداد طرفین منافع به خد شک  ردچا را عقد تواند می ور

 نافعم حفظ برای معامله بطالن گرچه که مجنون معامالت مانند دارد هم اسااتثنائاتی نیساات، مطلق قاعده یک این البته. نماید نساابی بطالن

 .است مطلق بطالن مجنون درباره بطالن ماهیت ولی است مجنون

 بطالن در ذینفع که جامعه در فردی هر شاااود، می مطرح( واحد یک عنوان به) جامعه منافع و عمومی نظم موازین نقض چون مطلق بطالن در

 فروش و خرید یا قمارخانه کردن دائر برای ای خانه اجاره قرارداد مانند شود خواستار را نظر مورد قرارداد بطالن دادگاه از تواند باشد می عقد آن

 .سوء مقاصد برای اسلحه و مخدر مواد
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سبی،  بطالن در عکس، بر و ست  و حفظ او منافع که ثالثی شخص  یا و آنها قانونی مقام قائم یا قرارداد طرفین از هریک ن شده  رعایت حرا ست  ن  ا

 :کرد اشاره زیر قانون به توان می مثال برای. بنماید را عقد بطالن تقاضای تواند می

سه  مدنی قانون در ضای  تواند می ص یر  فران سخ  تقا ست  داده انجام که را ای معامله بطالن یا ف ستار  دادگاه از ا  ماده و 130۵ ماده) شود  خوا

 (.فرانسه مدنی قانون 1312

سبی  بطالن حالت یا ماهیت که عقدی لذا ست  ارائه از قبل دارد، را ن ست  عقدی دادگاه، طرف از حکم صدور  و دادخوا  با. االجراء الزم و معتبر ا

 مکانا حد در را بطالن دو این میان ماهیتی های تفاوت توانیم می اینک شد  ذکر مطلب به ورود یا و مقدمه عنوان به فوق در که نکاتی به توجّه

 .نمائیم احصاء

ست  عقدی با ارتباط در مطلق بطالن - اول  ست  نیافته موجودیت حقوقی نظر از که ا ستاد  قول به و ا سن  دکتر یاد زنده ا  هک چیزی) امامی ح

 .شود نمی بار رد یا تنفیذ از اعم حقوقی اثر هیچ عقد آن به(. کرد تنفیذ یا مرمّت را آن توان نمی است نیافته موجودیت هنوز

سبی  بطالن ماهیت با عقد ست  عقدی ن شکسته،   شخص  معامله مانند دارد را ابطال قابلیت ولی نافذ و کامل ا  مقرر که مدنی قانون ۶۵ ماده با ور

 و است  صحّت  فاقد مذکور وقفنامه ،۶۵ ماده در. «است  دیّان اجازه به منوط باشد  شده  واقع واقف دیّان اضرار  علت به که وقفی صحّت »: دارد می

شد،  می باطل سبی  بطالن آن بطالن ولی با ست  ن سبت  وقف این. ا ست،  نافذ علیه موقوف و واقف به ن ستند  کاران طلب فقط ا  توانند می که ه

 و عواد اقامه در ذینفع و دارد واقف با مشااترکی زمین که ثالثی شااخص یا کنند صاارفنظر دعوا اقامه از یا و بنمایند را وقف آن بطالن تقاضااای

 .است وقف بطالن

ست  ماهوی شرایط  جمله از عقد صحت  برای مدنی قانون 190 ماده در مندرج شرایط  اینجانب دیدگاه از - دوم  مخالف نظر شاید ) شکلی  نه ا

 (.باشد داشته وجود

 امّا ، شااوند می عقد مطلق بطالن باعث حقوقی رابطه در نامشااروع جهت یا تعهد و عقد مورد موضااوع یا قصااد فقدان مانند شاارایط این فقدان

 طلقم بطالن که مجنون معامله مانند هستند  نسبی  بطالن موجب گاه و مطلق بطالن موجب موارد بعضی  در اهلیت یا و رضا  مانند دیگر شرایط 

 .دارد پی در را نسبی بطالن سفیه یا ممیز ص یر معامله و آورد می وجود به را

شت  وجود رم حقوق در که آنچه-سوم  ستان  رم حقوق) دا ضرت  تولد از قبل سال  4۵0 یعنی با سی  ح  از قبل 2۷ در رم امپراطوری شروع  و عی

 نمی عایتر آن تشریفات  اگر بیع مانند تشریفاتی  عقود در که بود آن کرد سرایت  فرانسه  حقوق به سپس  و( نین ژوستی  دوره حقوق نه و میالد

 به. ودب تشااریفاتی عقد یک که نکاح عقد یا و( فرمائید مراجعه مولف همین از تطبیقی مدنی حقوق به)  گرفت نمی صااورت مالکیت انتقال شااد
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 یا فرانسه  مدنی حقوق به رم در غیرمنقول معامالت مورد در قاعده این. گردید می مطلق بطالن موجب مذکور، تشریفات  رعایت عدم ترتیب این

 .شد کشانیده( ناپلئون کد)=  ناپلئون مدنی قانون

 .اشخاص خدمات اجاره یا اموال اجاره عقد مانند شدند می نسبی بطالن شامل بطالن بحث عقود، سایر در ولی

سئله  مورد در -چهارم سئله  دعوا، اقامه برای زمان مرور م ست  ای م شد  می اختالف مورد که ا  از که شود  می عقودی آن شامل  زمان مرور آیا. با

ساً   که حقوقی رابطه یا عقد است؟  مطلق باطل ماهیت و مبنا نظر سا ساً  . ندارد حقوقی اثر هیچ و است  نیامده وجود به ا سا  نقشی  چه زمان مرور ا

 نماید؟ ایفاء تواند می را

سه  مدنی قانون اما ست  پذیرفته را ساله  پنج زمان مرور شود  می مطرح محجورین طرف از که دعاوی و حجر مورد در فران  اقامه صورت  در که ا

 .نماید اعالم را عقد بطالن یا فسخ است ممکن صادره رای دعوا،

 برای ه،فرانس خصوصی  حقوق شد،  اشاره  فوق سطور  در که همانگونه. است  نسبی  بطالن فوق مورد در بطالن از منظور که داشت  توجه باید البته

 مرور زا حکایتی زمینه این در که ایران خصوصی   حقوق برخالف است،  کرده تعیین را ساله  پنج مهلت یک قرارداد یک بطالن یا فسخ  درخواست 

 مورد در امر این و ندارد زمان

ست  شده  احاله» عرف به قانونی گانه ده خیارات ستثنای  به) ا ست  روز سه  مقرره مهلت که ثمن تاخیر خیار و حیوان خیار ا  در مقرره مهلت(. ا

 قانون در زمان مرور(. مدنی قانون 401 ماده) شااود می تعیین مدت شاارط خیار در یا و شااود می گرفته نظر در خیار به علم زمان از نیز عرف

 :است زیر شرح به فرانسه مدنی

 :فرانسه مدنی قانون 1304 ماده

 .3/1/19۶۸ مورخ ۶۸-۵ شماره قانون

 یدعواها باشد، نکرده سال پنج از کمتر مدتی به محدود را قرارداد فسخ یا بطالن دعوای زمان، مرور زمینه در خاصی قانون که مواردی کلیه در»

 .است طرح قابل سال پنج مدت تا مذکور

 .شود می آغاز اکراه رفع روز از سال ۵ مدت اکراه مورد در -1

 .شود می آغاز آنها کشف روز از سال۵ مدت تدلیس و اشتباه مورد در -2
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 .شود می شروع حجر رفع یا بلوغ روز از سال پنج ص یر، اعمال مورد در -3

 .شود می شروع باشند تنفیذ به قادر که روزی از سال پنج قیمومت، تحت بالغ افراد اعمال مورد در -4

 .«شود می آغاز مزبور شخص فوت روز از زمان مرور محجور، شخص وراث مورد در -۵

 .مطلق بطالن وقلمر از است تر وسیع نسبی بطالن قلمرو ترتیب این به است نسبی بطالن باعث القاعده علی غبن اکراه تدلیس، اشتباه، - پنجم

 او و است  هنشد  رعایت است  قرارداد این از متاثر که ثالثی شخص  یا طرفین از یکی منافع عمدتاً شد  گفته که همانگونه نسبی  بطالن در -ششم  

 ولی دهد می ادامه خود حیات به گذشته  مانند قرارداد نماید تنفیذ را منعقده قرارداد حق، صاحب  این اگر حال. دارد را دعوا اقامه حق که است 

 یا و است  نامشروع  آن جهت که عقدی مانند است  نشده  شناخته  کسی  برای صریح  طور به و دادگاه محضر  در حتی تنفیذ حق مطلق بطالن در

 .مجنون معامله

ضی  مطلق بطالن در -هفتم ست   یا و عمومی نظم یا آمره قواعد م ایر که قراردادی دارد حق قا ست  دولت عمومی های سیا  یا شکایت  بدون را ا

 می دادخواسات  رسایدن  و دعوا اقامه در انتظار دادگاه نسابی  بطالن در ولی نماید اعالم باطل سااکن  به ابتداء و راسااً  فردی طرف از دعوا اقامه

 ما شور ک قوانین در فوق قاعده. نماید اعالم باطل یا فسخ  را قراردادی و بگیرد عهده بر است  خورده لطمه او منافع راکه کسی  از حمایت تا نشیند 

 .است آمده نیز

سی  آئین قانون ۶ ماده سنه  اخالق برخالف یا عمومی نظم مخل که قراردادهائی و عقود» مدنی دادر شد  شرع  موازین با م ایر که ح  دادگاه در با

 .«نیست اثر ترتیب قابل

 دار جریحه واسطه  به یا و بوده حسنه  اخالق خالف بر که را خصوصی   قراردادهای یا و خارجی قوانین تواند نمی محکمه» مدنی قانون 9۷۵ ماده

سات    کردن سا سوب  عمومی نظم با مخالف دیگر علت به یا جامعه اح صوالً  مزبور قوانین اجرای اگرچه بگذارد اجرا موقع به شوند  می مح  مجاز ا

 .«باشد

 بر یسع  یعنی) کهن و قدیمی است  اصلی  و آمده کشورها  کلیه قوانین مجموعه در که قراردادها در اللزوم اصاله  یا لزوم اصل  به توجه با - هشتم 

 در که گردد می مالحظه( گردد متعذر آن از ناشی تعهدات و قرارداد آن اجرای آنکه مگر شود اجرا صورت هر به آن تعهدات قرارداد که است آن

 .اردد وجود قرارداد حیات ادامه امکان نسبی بطالن در زیرا خورد می چشم به مطلق بطالن به نسبت برتری و امتیاز جهت، این از نسبی بطالن
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ست  چنین هم. نمود مراجعه توان می دارند قرارداد حیات حفظ در سعی  که ایران مدنی قانون 239 ،23۸ ،23۷ ،222مواد به  219 ماده مفاد ا

 .نماید می حمایت لزوم اصل از که ایران مدنی قانون

سه  حقوقدانان از برخی - نهم سبی،  بطالن حکم صدور  که معتقدند فران ست  حکمی ن سی    ا سی سی    های تفاوت از یکی این و تا سا  طالنب میان ا

 النبط مورد در ولی است  داشته  وجود عقدی انعقاد ظاهری صورت  به ابتدا از که است  معنا آن به مطلق بطالن زیرا است  مطلق بطالن و نسبی 

 .اردد اعالمی جنبه مطلق بطالن اما. نماید می تاسیس را جدیدی وضعیت و برد می میان از را قرارداد حیات که است قضائی حکم این نسبی،

ست  ضروری  مطلق بطالن اعالم برای دادگاه حکم -دهم  ماده یعنی) شود  می نارسا  و متزلزل معامالت و عقود صحت  اصل  صورت  این غیر در ا

 شرایط  بلکه کند نمی احراز را بطالن دادگاه نسبی  بطالن خصوص  در مطلق بطالن برخالف امّا. فرانسه  در است  چنین هم و (.قانون مدنی 223

سی  را بطالن احراز برای الزم سب  و کند می برر ست  برح  اعالمی صرفاً  ماهیت مطلق بطالن آنکه حال. دهد می بطالن به حکم نفع ذی درخوا

 .است داشته وجود بطالن یعنی. دارد

 رب مبنی حکم صاادور به مکلف پرونده، به کننده رساایدگی قاضاای آیا نساابی بطالن مورد در ، مطلق بطالن ماهیت یا و مفهوم از جدا - یازدهم

 ائیقض  رویه ولی شود،  می دیده حقوقدانان میان نظر اختالف گرچه زمینه این در دارد؟ گیری تصمیم  اختیار خصوص  این در یا و است؟  بطالن

 .است قاضی اختیار و نظر از حاکی فرانسه

 آن اعالم زمان دارد، نسبی  ماهیت که عقدی بطالن زمان و است  عقد انعقاد زمان دارد، را مطلق بطالن ماهیت که عقدی بطالن زمان -دوازدهم

 .است ذینفع شخص بوسیله

سبت  دارد را مطلق بطالن ماهیت که عقدی اثر - سیزدهم  ست  جامعه آحاد کلیه به ن شخاص  کلّیه یعنی)  ا سبی،  بطالن در ولی( ثالث ا  ثرا ن

 نسبی بطالن با ؛ را(231 ماده)=  عقد اثر بودن نسبی  اصل  توان نمی بنابراین. ذینفع اشخاص ثالث  یا و باشد  طرفین شامل  فقط تواند می بطالن

 .کرد قیاس

شورها،  کلیه در گفت باید خاتمه در شن  قاعده یک ک سبی  و مطلق بطالن میان تمایز برای متقن و رو  قیحقو قواعد از برخی در و ندارد وجود ن

 ها مجر شبه  لیست  در تواند می آیا است  کرده وارد هم زیانی و ضرر  که آور زیان عمل یک اینکه انگلستان  در مثالً. است  منوال همین به وضع 

 همان بینس  بطالن و مطلق بطالن میان تفاوت زمینه در کار گشای  راه تنها لدا و دارد وجود نظر اختالف انگلیسی  قضات  میان نه؟ یا گیرد قرار

 .ام کرده اشاره آنها به که است عاملی سه
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 در نظام حقوقی ایران و فرانسه تفاوت بطالن نسبی با عقد غیرنافذ

 :بینیم می زیر شرح به تشابهاتی و ها تفاوت نسبی بطالن با غیرنافذ عقد قیاس در

ست  این تفاوت مهمترین و اولین -اول ست  عقدی غیرنافذ عقد که ا ستنباط  بنابر که«معلول یا و ناقص» ا ساتید  از یکی ا  هیچ قدع این حقوق، ا

 .ندارد حقوقی اثر

 «ناقص عقد » مفهوم و مسااائله نیسااات، اثر بی هم خیلی اینجانب نظر به و ندارد یا دارد اثری انعقاد از پس نافذ   غیر عقد  که  بحث  این از جدا 

 کامل ییعن است  ناقص شیئی  یا چیزی گوئیم می وقتی نمائیم؟ تفسیر  را آن خواهیم می چگونه و دارد معنائی چه ناقص عقد. است  نظر مطمح

 .ندارد رخچ یک مثالً کرد؟ رانندگی آن با باید چگونه است ناقص که اتومبیلی کنیم؟ کار غیرکامل شیئی آن با خواهیم می چگونه حال. نیست

 .کرد استناد آن به یا کرد برداری بهره آن از تا باشد معتبر و کامل باید یا و ندارد اثری هیچ که باشد باطل باید یا شود می منعقد که عقدی

سبی،  ماهیت با عقد عکس، جهت در ست  عقدی بطالن ن ست » وقتی تا و معتبر و کامل ا سخ  یا بطالن «درخوا شده  آن ف  قابل و االجراء الزم ن

 .فرانسه حقوق در ص یر معامله مانند است استناد

 .ودش داده سوق تواند می طرف دو به و گیرد می قرار معتبر و صحیح عقد و باطل عقد میانه در یا میان در نافذ غیر عقد که شود می اعالم -دوم

 .ندارد را مستقلی حالت عقد این که دهد می نشان و نماید می تر مشکل را کار نظر اعالم این

سبی  بطالن در صوف  عقد ن شده  واقع عقد دو میانه مو ست  ن ست  عقدی خود. ا ستقل  ا سته . االجرا الزم و معتبر و م س  مطلق بطالن به واب  ت،نی

سته  ست  صحیح  و معتبر عقد به واب سبی  بطالن. دارد را معتبری و صحیح  ماهیت خود چون نی صیت  این ن  صورت  که در دارد را ماهیت یا خا

شه  و صدمه  ضای  دادگاه از بتوان ضرر،  ورود از جلوگیری برای و عقد، طرفین از یکی حقوق یا و منافع به خد  ود،نم را معتبر عقد آن بطالن تقا

 .زیان و ضرر ورود مقابل در ممانعت برای است اقدامی واقع در فسخ. دارد را موضع و ماهیت همین هم فسخ قابلیت با عقد چنانکه هم

سبی  بطالن ماهیت با عقد - سوم   نافذ یرغ عقد ولی. دارد حقوقی اثر و موجودیت آن انعقاد هنگام از عقد این برد. نمی سر  به «بالتکلیفی» در ن

 .یستن روشن عقد سقم و صحت تکلیف اقدام این از قبل و کرد رد یا تنفیذ باید باالخره اند، کرده مقرر ما سنتی حقوقی مقررات که آنطور را،

ضعیت  به خوریم می بر گاه غیرنافذ، عقد در - چهارم ضاع  یا و و صوف  غیرنافذ عقد و کرد رد یا تنفیذ را عقد آن ندارد لزومی که احوالی و او  مو

 (.اکراه با نکاح)= دهد ادامه خود حقوقی آثار ایجاد و حیات به همیشه برای تواند می

 .کرد تنفیذ یا رد باید ضرورتاً را غیرنافذ عقد که شود می دیده گاه و
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 .«... نیست نافذ وکالت یا وصایت یا والیت عنوان به جز غیر مال به معامله »: دارد می مقرر مدنی قانون 24۷ ماده

 یا نفیذت مالک طرف از باید ضرورتاً  مذکور عقد نه، یا است  مبیع شده  مالک که شود  روشن  فضولی  معامله آن در خریدار تکلیف اینکه برای پس

 .شود رد

 اساات غیرنافذ نیز فضااولی معامالت مانند عقد این و «... نیساات معامله نفوذ موجب اکراه »:  که کند می اعالم مدنی قانون 203 ماده گرچه اما

 (.اکراه با بیع)= ندارد ضرورتی آن رد یا تنفیذ گاه ولی

 خود حیات به است  نشده  آن رد درخواست  وقتی تا و درست  ازدواج این است،  کرده ازدواج مردی با اکراه با و پدرش فشار  و اصرار  با که دختری

 .غیره و پدری جد و پدر والیت اطفال، نسب حضانت، نفقه، وراثت، مهریه، مانند است حقوقی آثار منشاء اجرائی مقامات نظر از و دهد می ادامه

 از چهارساااله ماموریت یک برای را او کل مدیر تا فروشااد می او به را خود اتومبیل اکراه با و وزارتخانه کل مدیر فشااار و اصاارار با که کارمندی

ستد  چابهار به تهران ست  حقوقی آثار واجد بفر ست  اجرائی مقامات نظر از معامله این. ا ست  معتبر و در  یا و شکایت  کارمند طرف از وقتی تا و ا

 .ندارد تنفیذ به احتیاجی و است جامعه قبول مورد معامله نشده، معامله آن رد تقاضای و نگرفته صورت اعتراضی

 .معتبر و مستقل است عقدی خود برای همیشه و ندارد خواصی و ماهیت چنین نسبی بطالن با عقد 

 آینده به ناظر تواند می گاه عقد، نساابی بطالن(. مدنی قانون2۵۸ و 209 ماده) کند می اثر گذشااته به آن رد یا تنفیذ غیرنافذ، عقد در -پنجم

 .شود می باطل یا فسخ دادگاه طرف از شده منعقد عقد از بخشی که شود می دیده گاه و باشد

شم    سبی  بطالن ماهیت با عقد قلمرو -ش سیع  ن ست  تر و صادیقی  بر معموال غیرنافذ عقد. غیرنافذ عقد قلمرو از ا شتباه،  نظیر م  عامالتم اکراه، ا

ضولی  سبی  بطالن آنکه حال شود  می جاری محجورین برخی و ف شتباه،  های زمینه در ن شار  اعمال تقلب، محجورین، غبن، تدلیس، اکراه، ا  و ف

 .نماید می ظهور و بروز( undue pressure)= ناروا سلطه

 اهیتم با عقد اما دارند تشااابه و هسااتند نزدیک باهم عقد رد از حاصااله نتایج در گرچه نساابی بطالن و نافذ غیر عقد که گفت توان می -هفتم

 .ندارد تنفیذ به احتیاج غیرنافذ عقد مانند نسبی بطالن

  دارد را ابطال قابلیت که عقدی در بطالن درخواست و نافذ غیر عقد رد اثر بر که است درست -هشتم

=(A Voidable contract )، یکدیگر از که اموالی اسااترداد مورد در امّا دارند، گذشااته به اثر و شااوند می مطلق بطالن به تبدیل عقد دو هر 

 .شود می مالحظه تفاوتی نمایند مسترد خود مقابل طرف به را آنها باید و گرفته
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 ربوطهم توابع چنین هم و) شود مسترد است  کرده رد را نافذ غیر عقد که آن مالک به باید معامله مورد اموال فضولی،  بیع مانند نافذ غیر عقد در

سبی  بطالن در امّا ،(را آن شود،  بطالن به تبدیل عقد اگر ص ار،  مانند محجورین مورد در ن  نمی رد مقابل طرف به اند گرفته را آنچه محجورین ب

 .نمایند می مسترد خود مقابل طرف به است آنها تصرف در کماکان و مانده باقی آنها دست در که را اموال آن از آنچه بلکه نمایند

 نتیجه گیری

 رد نسااابی بطالن و( ذاتی یا)  مطلق بطالن چون نهادهائی یا و مفاهیم با توجه به مطالب بیان شاااده می توان به صاااراحت بیان کرد که           

و لزوم تشخیص و تمیز عقد غیر نافذ از بطالن نسبی )عقد یا قابلیت ابطال( و هر یک از عواملی . دارند فراوانی کاربرد امروزهو ایران  فرانسه حقوق

که موجب بطالن مطلق و یا بطالن نسبی عقد می شود لزوم تدقیق و روشن شدن این موضوع که چه میزان از خدشه و خللی که در ماهیت عقد 

 تخاذ هر کدام از آن دو شیوه می باشد را بی  از پی  نمود داده و اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق می باشد.وارد می شود مبنای ا

 مسیر  از چه و جدید گذاری قانون طریق از چه ایران، خصوصی   حقوق به نسبی  بطالن نام به تازه نهادی ورود امکان که  خاطرنشان می شود؛    

 ندرت به و شده  محدود درسی  کتب به صرفاً  آن کاربرد که ،«نافذ غیر عقد» نام به نهادی با«نسبی  بطالن» نهاد جایگزینی احیاناً و قضائی،  رویه

 (.مدنی قانون 10۵2 ماده در لعان قاعده مانند به درست) شود می دیده کشور عالی دیوان عمومی هیات آراء یا و قضائی آراء در

 به عوض  حقوقی قواعد از برخی در و ندارد وجود نسبی  و مطلق بطالن میان تمایز برای متقن و روشن  قاعده یک کشورها،  کلیه در گفتنی است، 

 .است منوال همین

 که یعقد این که«معلول یا و ناقص» است و بطالن نسبی در این است که عقد غیرنافذ عقدی غیرنافذ عقد تمایز شایان ذکر است، مهمترین 

 عکس، هتج کرد ودر استناد آن به یا کرد برداری بهره آن از تا باشد معتبر و کامل باید یا و ندارد اثری هیچ که باشد باطل باید یا شود می منعقد

 انندم است استناد قابل و االجراء الزم نشده آن فسخ یا بطالن «درخواست» وقتی تا و معتبر و کامل است عقدی بطالن نسبی، ماهیت با عقد

 .فرانسه حقوق در ص یر معامله

. افتد بولمق که شاید گیرد، صورت بیشتری کار آن روی باید که پیشنهادی است،  پیشنهاد  یک صرفاً  خوانید می مقاله این در آنچه صورت  هر به

صی    حقوق در اینکه آن و شود  فراموش نباید نکته یک امّا صو سبی  بطالن از متعددی موارد ایران، خ  در چه و مدنی قانون در چه دارند، وجود ن

 .باشند شده اعالم صراحت با آنکه بدون تجارت، قانون

شریح  و در این مقاله اعالم  آنچه عالوه به ست،  اینجانب نظر صرفاً  شد،  ت ست  ممکن که ا شته  وجود هم مخالف نظر ا شد  دا ست  امری که با  ا

 .است متفاوت ها برداشت چون معمول، و طبیعی
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