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  چكيده
اجرايـي نقـض قواعـد مربـوط بـه تشـكيل        هـاي  ضـمانت بطالن نسـبي يكـي از انـواع    

از حقوق شخص يـا اشـخاص    حمايت منظور بهه قراردادهاست كه در نظام حقوقي فرانس
در حقـوق   گرچـه  به رسميت شناخته شده است. يك نهاد حقوقي مستقل عنوان بهمعيني 

سنتي ايران چنين مفهومي وجود ندارد و تنها در برخي از متون برگرفته از حقـوق غربـي   
 ميان ايـن مفهـوم   هاي شباهت؛ ليكن تا حدودي كنيم ميموردي با آن برخورد  صورت به

 تـوان  مي ازجملهكه  خورد ميحقوقي با قواعد حاكم بر عدم نفوذ در حقوق ايران به چشم 
اصيل با حسن نيت در معامالت فضـولي اشـاره نمـود كـه در هـر دو سيسـتم        به جايگاه

 در حفظ حقوق اصيل با حسن نيت در نظر گرفتـه شـده اسـت.    منظور بهحقوقي تدابيري 
سي حقوق اصيل در معامالت بطالن نسبي و عدم نفـوذ بـه ايـن نتيجـه     اين مقاله با برر

خـوبي و بـدون نيـاز بـه      به توان ميساماندهي نظريه عدم نفوذ مراعي  با اوالًرسيديم كه 
در  گـذار  قـانون هاي خألنهاد عاريتي بطالن نسبي كه در فرانسه مطرح است؛  واردكردن

.م مبنـي بـر عـدم    ق 252ايراني در مـاده   گذار ونقاناين زمينه را مرتفع نمود و ثانياً رويه 
تعيين محدوده زماني براي اعمال حق و مقيد شدن آن به ورود خسارت به اصيل بر رويه 

 1916قانون جديد خـود كـه در اكتبـر     1183فرانسه كه اعمال حق را در ماده  گذار قانون
مختـار   چراكـه  ؛است تر منطقي اجرايي شده، مقيد به رعايت مهلت شش ماه نموده است،

يـك قاعـده عـام     عنـوان  بهنمودن شخص براي اعمال حق در محدوده زماني شش ماه 
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حداقل در برخي از معامالت مانند عقد فضولي اوراق بهـادار كـه حتـي صـدم ثانيـه نيـز       
و...شايد نوش دارو بعد از مـرگ سـهراب تلقـي     فاسدشدنياست يا كاالهاي  كننده تعيين
  گردد.

  :گانكليد واژ
  و رد معامله تنفيذ فضولي، معامله اصيل، حقوق نسبي، بطالن ،غيرنافذ 
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  مقدمه
ـ  اي معاملهدر خصوص وضعيت حقوقي هر   يـا  اسـت.  تصـور  ت قابـل و حكم مترتب بر آن دو حال

صحيح تلقي خواهد شد و يا آنكه به علت فقدان  درنتيجهمعامله داراي تمام شرايط اساسي بوده و 
 باطل بوده و فاقد هرگونـه اثـر حقـوقي خواهـد بـود.      معامله برخي از شرايط اساسي مانند اهليت،

نفوذ و  عدم كه ممكن است در عقد به وجود آيد، هاي وضعيتاز  يكي بر صحت و بطالن، عالوه
كه اين تنفيذ معامله هرگز حالت سومي  است حق ذيتوسط اشخاص  اي معاملهتنفيذ كردن چنين 

دارد كـه   اي معاملـه ؛ بلكه حكايت از وضعيت صـحت  گردد نمياز وضعيت حقوقي معامالت تلقي 
عـدم نفـوذ    صـورت  بـه عدم نفوذ معاملـه يـا    اين .است حق ذي وسيله بهاجراي آن مقيد به تنفيذ 

ما عدم نفوذ مراعي  نظر بهكه  و يا در قالب عدم نفوذ مراعي نمايان خواهد شد ظاهرشدهموقوف 
جايگزيني مناسبي براي جلـوگيري از ورود نهـاد    تواند ميفقهي نيز برخوردار است،  پشتوانهكه از 

سيسـتم حقـوقي    سـازي  بومياز اين طريق ضمن  درنتيجهحقوقي بطالن نسبي محسوب شود و 
بي كه در فرانسه مطرح نهاد حقوقي بطالن نس جمله منورود مفاهيم حقوقي بيگانه  از كشورمان،

 عقـد در عقد فضولي به علت فقدان يكي از شـرايط اعتبـار    مثال عنوان به. نماييماست، جلوگيري 
مزبور فاقد اثر بوده و نفوذ عقد موقوف بـر تنفيـذ مالـك     عقد حصول آن شرط، تا) رضايت مالك(

كه راهن اقدام به فـروش عـين مرهونـه    در مواردي مانند اين ولي عدم نفوذ موقوف)؛( بودخواهد 
و... در تمـامي   كنـد  مـي يا بدهكار براي فرار از اداي دين اموال خود را به ديگري منتقل  نمايد مي

شرايط الزم براي انعقـاد و اعتبـار عقـد وجـود      تمام اين موارد و برخالف عقد فضولي يا اكراهي،
حمايـت از حقـوق اشـخاص     منظور به گذار نونقا؛ ليكن گردد ميداشته و عقدي معتبر و نافذ واقع 

كـه مـانع مـذكور برداشـته و حقـوق       هرزمانيتلقي نموده و در  فسخ قابلرا  اي معاملهثالث چنين 
رضايت ندهد،  اي معاملهمرتهن و طلبكاران رعايت گردد، حتي اگر هم مرتهن يا طلبكار به چنين 

بنابراين مشخص  ؛عدم نفوذ مراعي)( نمودديد عقل نبايد در نفوذ و اعتبار چنين عقودي تر حكم به
كـه بـدون رضـايت مالـك منعقـد گرديـده و بطـالن نسـبي و          اي معاملـه كه عدم نفوذ  گردد مي
 اجراكه در آن مصلحت ثالث ناديده گرفته شده، دو نوع ضمانت  اي معاملهتلقي كردن  ابطال قابل

انـي و فرانسـوي بـراي چنـين عقـودي      اير گـذار  قـانون كـه   وجود داردبا شرايط و احكام متفاوت 
و در حقـوق   شـود  مـي  بـرده  نامبطالن نسبي  عنوان بهنموده كه در حقوق فرانسه از آن  بيني پيش
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مسلم است بدون ترديـد  كه  آنچه. بريم ميعدم نفوذ موقوف و مراعي نام  عنوان بهايران ما از آن 
ولي همچون اصل استحكام و لـزوم  اين دو نوع ضمانت اجرا در برخي از موارد ممكن است با اص

 از موارد مخدوش نمايـد.  اي پارهقراردادها در تعارض قرار گيرد و حقوق اصيلِ با حسن نيت را در 
بـين دو طـرف نافـذ و     آنكه در عقد فضولي معامله براي اصيل و در معامله بطالن نسبي توضيح
كه در اينجـا مطـرح    سؤاليليكن  حق برهم زدن عقد را نخواهند داشت؛ يك هيچبوده و  آور الزام
 نيـت  حسندر اين دوره زماني حقوق اصيلِ با  توان ميكه چگونه و با چه ابزاري  ستا آن شود مي

را در مقابل سوءاستفاده از حق احتمالي كه ممكن است اشخاصي كه اجازه تنفيذ يا رد معامله را دارنـد  
  زماني بايد در تنفيذ يا رد معامله منتظر بماند؟ مدتديگر اصيل تا چه  عبارت به محفوظ نگه داشت؟

تا حدودي بـا   اند كردهخاص حقوقي خود سعي  هاي روشايراني و فرانسوي هركدام به  گذار قانون
قـرار   موردحمايـت را  نيـت  حسـن تدوين قوانين و مقررات قانوني به پرسش فوق پاسخ و اصيل با 

به اصيل اين امتياز را  1183حقوق ايران در ماده  خالفبراين راستا قانون مدني فرانسه  در دهند.
كتبي تقاضا نمايد يـا قـرارداد را تنفيـذ يـا      طور بهداده تا از شخصي كه حق ابطال قرارداد را دارد 

مهلت شـش مـاه بـراي اعـالم      بيني پيش با نسبت به ابطال آن ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد.
مقابـل   در .يابـد  ميت از بالتكليفي براي مدت نامعلوم رهايي با حسن ني اصيل تنفيذ يا رد معامله،

كمي متفاوت از حقوق فرانسـه   نيت حسنايراني در راستاي حمايت از اصيل با  گذار قانونرويكرد 
حق الزام مالك به تنفيذ يـا رد   گاه هيچ.م اوالً اصيل ق 252بوده و در حقوق ايران مستند به ماده 

پاسـخ   بنابراين ؛محدوده زماني نشده است گونه هيچنفيذ يا رد معامله مقيد به معامله ندارد و ثانياً ت
را بيشـتر   نيت حسنحقوق اصيلِ با  تواند مي اتخاذشده هاي روشاز  يك كدامكه  ها پرسشبه اين 

قرار دهد و از حيث احكام و آثار چه تفاوتي ميان حقوق اصيل در معامله غير نافـذ در   موردحمايت
با معامله بطالن نسبي در حقوق فرانسه وجـود دارد، نيازمنـد آن اسـت كـه در ايـن       حقوق ايران

آن با مفاهيم مشابه از حيث ماهيت  هاي تفاوتنوشتار در ابتدا مفهوم عدم نفوذ و بطالن نسبي و 
سپس جايگاه مفهوم بطالن نسـبي در حقـوق داخلـي را     و) مبحث اول( گرددو آثار آن مشخص 

دوم) و در پايان تالش خواهد شد مصاديقي قانوني كه بـر مبنـاي آن سـعي    مبحث ( گرددتبيين 
 .نماييمشود را تشريح  داشته نگهمحفوظ  نيت حسنگرديده تا حد امكان حقوق اصيل با 
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  با نهادهاي مشابه ها آنمفهوم عدم نفوذ و بطالن نسبي و مقايسه  .1
برخـي از   در برخـورداري از اشـتراكات فـراوان،    بـاوجود دو نهاد حقوقي عدم نفوذ و بطالن نسبي 

 نهادهـاي بـا   ها آنو مقايسه  ومانع جامعكه ارائه تعريف  دارنداساسي  هاي تفاوت يكديگرموارد با 
 .پردازيم ميكه در ادامه به آن  رساند مياين ادعا را به اثبات  خوبي به مشابه،

  عدم نفوذ و بطالن نسبي مفهوم .1.1

 نفوذ عدم .1.1.1

نيـز   و در اصـطالح تعبير گرديـده   اثري بيبه معني اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم  نفوذ در لغت
؛ منتها چون اركـان  1است اعتبار بياثر حقوقي ندارد و  عقدكه  عدم نفوذ، حالتي است مانند بطالن

توان جبـران كـرد، ايـن     آن شده است مي اعتباري بياساسي عقد وجود دارد و نقصي را كه سبب 
 تهديـد  اجـراي  از تـرس  اثـر  در نـاتواني  فـرد  مثال، براي. كند مي پيداتفاوت » بطالن«عنوان با 
 آن انجام به راضي كه پردازد مي اي معامله به و دهد مي دست از را خود اختيار زورمندي، نامشروع
 معاملة» رضا«تواند با دادن  مكره مي ازآنجاكهلي و داند مي اثر بي قانون را اي معامله چنين. نيست
معنـي عـام   ه ب» عدم نفوذ«ترتيب  بدين .باطل نه خواند غيرنافذ را آن بايد تكميل كند، را ناقص

معناي خاص عدم نفوذ ويـژه  ه شود ولي ب كلمه بر هر عقدي كه داراي اثر حقوقي نباشد گفته مي
كه قابليت تكامل را دارد و با ضـميمه شـدن رضـاي بعـدي حيـات       جان بيو  عقدي است ناقص

عدم نفوذ عقد غير نافذ، اين است كه عقد فاقد رضاي معتبر شخصي است  علت .2يابد حقوقي مي
معاملـه بـه   « گويـد  مي.م ق 247اين راستا ماده  در كه رضاي او در عقد، الزم شمرده شده است.

باطنـاً راضـي    مـال  صاحبت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه واليت يا وصاي عنوان بهمال غير جزء 
عقد اعم  دهنده تشكيلكه علل اربعه  گردد ميبنابراين عدم نفوذ حالتي از عقد محسوب  ؛»باشد...

جهـت  ( غـايي موضـوع معاملـه) و   ( مـادي ) ايجاب و قبـول ( صوري) اراده طرفين( فاعلياز علت 
قـوق اشـخاص ثالـث مـانع از نفـوذ و اعتبـار عقـد        آن محقق شده است ليكن حفظ ح در) معامله

                                                            
  .100 ص اميركبير، انتشارات ،1 ج فارسي، فرهنگ محمد، معين، .1
  .49 ص ،1373 سال اسالميه، فروشي كتاب ،4 ج مدني، حقوق حسن، امامي،. 2
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و تنها اثر عقد در اين محدوده زماني چيزي جزء الزام و پايبندي اصيل بـه مفـاد عقـد و     گردد مي
  انتظار كشيدن تا زمان تنفيذ يا رد معامله نخواهد بود.

  نسبي بطالن .1.1.2

همـين   بـه  .اسـت  يلح اجتمـاع ان عقد و برخورد مفاد آن با مصـا كجه فساد در اريبطالن عقد، نت
 يژترمينولودر  اعالم شود. بعدازآن ها مدتبطالن  هرچند كند مي اعتبار بيجهت نيز از آغاز آن را 

ه و در مـد آ ختناندر ااـكو از  دنرـكد ابوـندن، رـك اقطـسر عتباا جهاز در معناي بهل بطاق، احقو
ارزش  يدارا كـه  زيـچيـ  هـر و  حقـوقي  قعهوا يا عمل يكدن كر دنابواز  سترت اعباح صطالا

باشد و خواه به علت امري عارضـي اعتبـار قـانوني     غيرقانونيعمل از آغاز  خواه آن 1باشد حقوقي
 گـردد  ميمطلق  مفهوم بطالن دربرگيرندهباشد. در اين معني عام، بطالن، هم  داده ازدستخود را 

در حقـوق ايـران    شده شناختهدر بطالن مطلق كه مفهومي  د.شو را شامل مينسبي هم بطالن و 
كـه   اي پديـده  در حكم هيچ اسـت؛  گذارد مي جاي به، اثري كه از عقد در روابط اجتماعي استنيز 
هـيچ تغييـري در حقـوق و تكـاليف دو طـرف بـه وجـود         درواقعصورت عقد را دارد ولي  ظاهر به

دو  گاه هيچين امري و نظم عمومي مختل گرديده و در بطالن مطلق قوان ديگر عبارت به .آورد نمي
به تراضي عقد را اصالح و به آن اعتبار ببخشند كـه ايـن موضـوع در مـاده      توانند نميطرف عقد 

 1179 مـاده فرانسـه در   گذار قانونهمين راستا  در .2ق.م ايران به رسميت شناخته شده است 975
كه نقض شده است از زمره قوانين آمـره بـراي    چنانچه قانوني« گويد ميدر تعريف بطالن مطلق 
همين قانون توسـط   1180كه مستند به ماده  »مطلق خواهد بود بطالن حفظ نظم عمومي باشد،

  .استاشخاص ذينفع يا از طرف دادستان قابل درخواست 
كـه   اسـت بطالن مطلق، مفهومي نامأنوسـي   برخالفدر حقوق سنتي ايران مفهوم بطالن نسبي 

 مورداسـتفاده مقـررات حقـوق تجـارت     ازجملـه تنها در برخي از قوانين برگرفته از حقـوق غربـي   
اجرايـي نقـض قواعـد مربـوط بـه تشـكيل        هـاي  ضمانتاست؛ اين نهاد يكي از انواع  قرارگرفته

و حكايت  شده شناختهيك نهاد حقوقي مستقل  عنوان بهقراردادهاست كه در نظام حقوقي فرانسه 
براي جلوگيري از نقض قواعد مربـوط بـه حمايـت از شـخص يـا       گذار قانوني دارد كه از وضعيت

                                                            
  .162 ص ،1389دانش، گنج كتابخانه ،حقوق ترمينولوژي در وسيط محمدجعفر، لنگرودي،. 1
  .322 ص ،1391انتشار، سهامي شركت ،2 ج ،قراردادها عمومي قواعد ناصر، كاتوزيان، .2
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 نفـع  ذياشخاص معيني در نظر گرفته و سرنوشت عقد را در اختيار آنان قرار داد و تا زمـاني كـه   
صحيح بـوده و تمـام آثـار خـود را بـر جـاي خواهـد         قرارداد تعرضي نسبت به آن قرارداد ننمايد،

يد و اعالم أيو در مهلت مقرر از سوي دادگاه ت نفع ذيابطال قرارداد به درخواست اگر  اما ؛گذاشت
. 2جز در موارد استثنايي، قرارداد از ابتـدا باطـل و آثـار خـود را از دسـت خواهـد داد       اصوالً ،1گردد

نسبي ضمانت اجراي قواعد حمايتي از دو طرف عقد يا اشخاص  بطالن ،شود ميچنانچه مالحظه 
 بـرخالف تنها اين اشخاص حق استناد به اين نوع بطالن را خواهند داشـت   درنتيجهو  ثالث بوده

 قـانون  1179فرانسـه در مـاده    گـذار  قـانون همين راستا  در هستند. الشمول عامبطالن مطلق كه 
زماني كه قاعده نقض شده براي حفظ منفعت «تعريف كرده است  گونه اينمدني بطالن نسبي را 
همـان قـانون درخواسـت     1181و مستند به ماده » بطالن نسبي بوده اشد،خصوصي مقرر شده ب

برخي از  گرچه .است طرح قابل ،اند گرفتهقرار  گذار قانون موردحمايترسيدگي توسط اشخاصي كه 
لـيكن بـه نظـر مـا      3اند شدهنويسندگان بين مفهوم بطالن نسبي و عدم قابليت استناد تمايز قائل 

مفهوم بطالن نسبي و نظريه عدم قابليت استناد يكسان بوده و در عمل آثار و نتـايج يكسـاني از   
  4.شود مياين دو مفهوم استخراج 

  از بطالن نسبي عدم نفوذ تمايز .1.2

است قبل از  شايسته اول با مفهوم و معناي عدم نفوذ و بطالن نسبي آشنا شديم، در بند بعدازآنكه
 مشـابه دو نهاد را از يكديگر و از مفـاهيم   اين معامالت، گونه اينررسي جايگاه حقوقي اصيل در ب

تفكيك نمايم تا ضمن جلوگيري از خلط موضوع با مفاهيم مشـابه؛ مسـير بـراي تبيـين جايگـاه      
  گردد. هموارتردر حقوق ايران و باطل نسبي در حقوق فرانسه  نافذ غيراصيل در معامله 

شده عدم نفوذ وضعيت عقد ناقصي است كه بـه علـت فقـدان رضـا،      آورده تر پيشكه  ونهگ همان
 ؛حقوقي خود را برجاي خواهد گذاشت نفوذ آنكه رضا به آن ملحق گردد، محض بهفاقد اثر بوده و 

و ابطـال آن در عقـد باطـل     نافـذ  غيركه در صورت رد معامله در عقد  جهت ازاينگرچه ا بنابراين

                                                            
1. Marty ,G  .& Raynaud, P. (1988). Droit civil, les obligations (2ed .Vol 1). P.222. 

  .3 ص ،1389 سال ،33 شماره توسعه، و دانش مجله ،»نسبي بطالن آثار و مفهوم« سعيد، محسني، .2
  .12 ص همان، سعيد، محسني، 3.

4. Mazeauds ,H .L .e .J  .& Chabas, F. (1985 .(leçons de Droit civil Paris: Éditions 

Montchrestien,p299. 
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توسـط اشـخاص    تأييـد اثر قهقرايي) و نفوذ آن منوط به تنفيـذ و  ( بودههرگونه اثري نسبي، فاقد 
 بـا يكديگرند اما از جهات مختلـف   مشابه عدم نفوذ و بطالن نسبي ،است گذار قانون موردحمايت

وجـه   تـرين  مهمباعث اختالط در اين دو مفهوم شود.  ها شباهتمتفاوت بوده و نبايد اين  يكديگر
تمايز بين اين دو آن است كه عقد باطل نسبي تا زماني كه توسط دادگاه و به درخواسـت ذينفـع   

عقد غيرنافذ پيش  كه درحالي گذارد مي جاي بهاعتبار بوده و كليه آثار خود را  داراي ابطال نگرديده،
. از طـرف  1د كنـد به اين عدم نفـوذ اسـتنا   تواند مينفعي از تنفيذ هيچ اثر حقوقي نداشته و هر ذي

آنكه  توضيح .باشند مياجرايي نيز متفاوت  هاي ضمانتقلمرو موضوعي  ازلحاظديگر اين دو نهاد 
كه نقصان عقـد   گردد ميمتعارف در جايي مطرح  طور بهدر حقوق ايران ضمانت اجراي عدم نفوذ 

 فضـولي. مانند معيـوب بـودن رضـا در معـامالت اكراهـي يـا        ؛به علت فقدان رضا ناقص گرديده
ابطال قرارداد  قابليت ،گردد ميضمانت اجراي بطالن نسبي كه در حقوق فرانسه مطرح  كه درحالي

به عقدي نافـذ   فسخ قابلعقد  چراكه است.بوده كه با مفهوم قابليت فسخ در حقوق ايران متفاوت 
ر نـاروايي  به دليل ضـر  منتها .شود نميو معتبري گويند كه در اركان آن هيچ كمبود و عيبي ديده 

يا هر دو و يا شخص ثالث خيار فسخ بـه وجـود    ها آنيكي از  براي ،آيد ميكه از لزوم عقد به بار 
 فسـخ  قابـل عقد كامل را منحل نمود. با اين توضيح شباهت عقد  توان ميكه به استناد آن  آيد مي

عقد قبل از  در هردو چراكه گردد ميمشخص  در حقوق ايران با عقد باطل نسبي در حقوق فرانسه
تفاوت در اين است كه در ابطـال   اما ؛آثار قانوني خود هستند داراي اعمال حق فسخ يا ابطال آن،

 كـه  درحـالي  كند ميآثار قرارداد جنبه قهقرايي داشته و به گذشته سرايت  اصوالً عقد باطل نسبي،
  .استاعمال حق فسخ در حقوق ايران فاقد اثر قهقرايي 

  بطالن نسبي در حقوق ايران جايگاه .2
و مفهوم عدم نفوذ  طرف ازيكبا توجه به اينكه در مباحث پيشين با مفهوم بطالن مطلق و نسبي 

اين مفاهيم را با مفاهيم مشـابه مـورد شناسـايي     از طرف ديگر آشنا شديم و وجوه افتراق و تمايز
ي بطـالن نسـبي را در حقـوق    اين مبحث تالش گرديده كه جايگاه نظريه فرانسو در قرار داديم؛

 دهـيم كـه اوالً   ها پرسشبه اين  اي شايستهقرار دهيم و پاسخ مناسب و  موردبررسيداخلي ايران 

                                                            
  .331 ص پيشين، ناصر، كاتوزيان، .1
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قابليت تسري بـه حقـوق    است مطرح فرانسه حقوق در كه كيفيتي هماننظريه بطالن نسبي به 
  ؟اند كدامق داخلي ايران داخلي ايران را دارد يا خير؟ و ثانياً مصاديق نظريه بطالن نسبي در حقو

 جـاي  بـه چنانچه آورده شد عقد باطل در ديد حقوق و به اعتبار اثري كه در روابط اجتماعي افـراد  
 كـه  نمايد مي.م تصريح ق 365در ماده  گذار قانوناين امر  تأييدهيچ بوده و در  حكم در ،گذارد مي
از مفهوم بطالن ارائه نمايم  مرزبندياگر بخواهيم تقسيم و  اما ؛»بيع فاسد اثري در تملك ندارد«

: يكـي بطـالن   شـود  مـي مفهوم حقوقي بطالن به دو دسته كلي تقسـيم   طوركلي بهبايد گفت كه 
بدون  آيد ميحقوق مدني ايران هرگاه سخن از بطالن به ميان  در مطلق و ديگري بطالن نسبي.

تصور موردي را كـرد   توان مي ريدشوا بهبطالن مطلق عقد بوده و  گذار قانونترديد منظور و مراد 
كه عقد بين دو طرف نافذ و معتبر؛ ليكن در برابر بيگانگان و اشخاص ثالث باطل تلقي شود و يـا  

اسـتثنايي   طور بهگاه  باوجوداينبرعكس بين طرفين باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد. 
پذيري اشخاص ثالث قابليت استناد برابر در كه عقد نافذ بين دو طرف، شود ميبه مواردي برخورد 

فرانسه چنين وضعيتي را تحـت عنـوان نظريـه بطـالن نسـبي قراردادهـا        گذار قانونرا ندارند كه 
قابليت ابطال چنين عقودي كـه ضـمانت اجرايـي معـامالت      بنابراين ؛داده است قرار موردبررسي

حمايت از حقوق اشخاص  منظور به؛ صرفاً گردد ميبطالن نسبي قراردادها در حقوق فرانسه تلقي 
كـه چنـين    نمايـد  ميمعيني مطرح و سرنوشت عقد را براي مدت مشخصي به اختيار آنان واگذار 

نفع تعرضي نسبت به مفاد آن نكرده باشد صحيح و نافذ محسوب خواهد عقودي تا زماني كه ذي
 حقـوق ايـران اسـت؛   شـده در   بنابراين برخالف نهاد حقوقي بطالن مطلق كه مفهومي شـناخته  ؛1شد

بطالن نسبي در حقوق سنتي ايران مفهوم نامأنوسي بوده و تنها در برخي از قوانين برگرفته از حقـوق  
  غربي مانند مقررات قانون تجارت در مواردي خاص و استثنايي مورد شناسايي قرارگرفته شده است.

در حقوق ايران در كنار صحت و بطالن عقد، نظريه عدم نفوذ كه از مصاديق بـارز آن معـامالت   
كه خود به دو نوع عدم نفوذ موقوف و عـدم نفـوذ    شده شناختهبه رسميت  استفضولي و اكراهي 

رضـايت  ( شـرط و نفوذ عقد مقيـد بـه حصـول     تأثيرعدم نفوذ موقوف  در .گردد ميمراعي تقسيم 
 تواند نميحقوقي از خود  تأثيرنفوذ و  گونه هيچرفع اكراه) شده و تا قبل حصول شرط عقد ـ  مالك

 در عدم نفوذ مراعي عقـد در حالـت انتظـار بـراي رفـع شـدن مـانع اسـت.         كه درحالي ارائه دهد.

                                                            
1. BASTIAN D. (1929), Essai d une theorie generale de I opposabilete, these paris. 
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عقـد اعـم از علـل     دهنده تشكيلعدم نفوذ مراعي عقدي است كه تمام علل اربعه  ديگر عبارت به
جهـت  ( غاييعلل  و) موضوع معامله( مادي علل) ايجاب قبول( صوري علل) ده طرفينارا( فاعلي

 اسـت معامله) در آن محقق شده؛ ليكن حفظ حقوق اشخاص ثالث كه مورد تعـرض قـرار گرفتـه    
بـه كـاركردي كـه     توجـه  با بنابراين ؛1گردد ميطلبكاران) مانع از نفوذ عقد ـ  مانند حقوق مرتهن(

بـه شناسـايي و ورود نظريـه بطـالن      نيازي در عمل ايفاء نمايد، تواند ميي نظريه عدم نفوذ مراع
با سـاماندهي نهـاد بـومي عـدم      چراكه ؛شود نمياحساس  استنسبي كه در حقوق فرانسه مطرح 

حقوق اشـخاص   تواند مي خوبي به ،استنفوذ مراعي كه از مشروعيت فقهي و قانوني نيز برخوردار 
از ورود مفـاهيم مـوازي عـاريتي حقـوقي      درنتيجهقرار داده و  گذار نونقاثالث را زير چتر حمايتي 

بـا خـود آثـار سـوئي همچـون بـرهم زدن        توانـد  مـي بيگانه به سيستم حقـوقي كشـورمان كـه    
حقوقي را به همراه داشته باشد و ما را در تعيين احكام و آثار دچار ابهام و  نهادهاي هاي مرزبندي

به همراه آقـاي دكتـر    جانب اين خوبي به. ((((اين بخش از مقاله 2مينماي خودداريسرگرداني كند، 
 كنـيم  مـي  تأكيـد اساس بحث و موضوع را مطرح و  هستيمعباس كريمي كه از نويسندگان مقاله 

كه بهتر است از طريق نظريه عدم نفوذ مراعي به موضوع بپردازيم نه اينكه مفهوم بطالن نسـبي  
((اين نظر )شود))) ساز مشكل تواند ميبياوريم كه  مقرراتقوانين و را از فرانسه اقتباس و در قالب 

كه نظريه عدم نفوذ مراعي كه سـابقه   معتقدنددقيقاً نقطه مقابل دكتر كاتوزيان بوده و نگارندگان 
  فرانسه)) حقوقبطالن نسبي از  نظريهاز است تا اقتباس  تر مناسب فقهي دارد

 توانـد  مـي نفوذ مراعـي   به اين نتيجه رسيديم كه نظريه عدم هاي استداللبا ارائه  بعدازآنكهحال 
ادامـه سـعي    در جايگزين مناسبي براي جلوگيري از ورود نهاد بطالن نسـبي بكـار گرفتـه شـود؛    

خصوص مصاديق نظريه عـدم   در خواهد شد كه در قوانين داخلي مصاديق اين نظريه ارائه گردد.
بـه قـانون تجـارت كـه از      تـوانيم  مـي قرار گرفته  يشناساينفوذ مراعي كه در حقوق داخلي مورد 

كـه   گـردد  مـي اين قانون مواد گوناگوني مشـاهده   در قوانين اروپايي متأثر شده است اشاره نمود.
با اتكا بر نظريه عدم نفوذ  توانيم ميما  ليكن حكايت از نظريه بطالن نسبي در حقوق فرانسه دارد؛

                                                            
 سـال  ،51 شـماره  هاي حقوقي قضـايي، فصلنامه ديدگاه ،»تالش براي ساماندهي نظريه عدم نفوذ مراعي« عباس، كريمي، .1

  .161 ص ،1391
عدم قابليـت  «ايگزين مناسبي براي نظريه عنوان ج توان از آن به الشمولي كه نظريه عدم نفوذ مراعي دارد؛ مياز طريق كاركرد عام .2

  مند شد و از ورود اين نظريه به حقوق داخلي كشورمان جلوگيري نمود. كه در حقوق فرانسه مطرح است نيز بهره »استناد
TERRE F.SIMLER ph. Et LEQUETTE Y. (1999),Droit civil-les obligations,dalloz. 
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بطالن نسبي در اين قانون را نوعي عدم نفوذ مراعـي   مراعي كه در فوق تشريح گرديد، مصاديق
  تلقي نمايم و از اين طريق مانع ورود نظريه بطالن نسبي به حقوق داخلي گرديم.

جايگزين مناسبي براي  ما نظرعدم نفوذ مراعي كه به  نظريه تشريح گرديد؛ تر پيشكه  گونه همان
كـه قـراردادي بـه زيـان      گـردد  مـي ل اعمـا  درجايي ،استنظريه بطالن نسبي در حقوق فرانسه 

 باشد و نفوذ عقد منوط به تنفيذ يا رد معامله توسـط ذينفـع شـده باشـد.     منعقدشدهاشخاص ثالث 
 خورد مينظريه عدم نفوذ مراعي در مواد مختلف اليحه اصالحي قانون تجارت به چشم  هاي رگه
هرگـاه  « اليحه اصالحي اشاره نمود كه در اين ماده آمده است 270به ماده  توان مي جمله منكه 

سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هريك  هاي شركتمقررات قانوني در مورد تشكيل 
نفـع بطـالن    هـر ذي  درخواسـت به  بنا مورد، حسب رعايت نشود، گردد مياز اركان شركت اتخاذ 

مؤسسين و مديران  ليكن مذكور به حكم دادگاه اعالم خواهد شد،شركت يا عمليات يا تصميمات 
 "در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد كنند توانند نميو بازرسان و صاحبان سهام شركت 

 توانند نمي... و مديرعامل شركت و مديره هيئتاعضاء « كه استهمان قانون آمده  129يا در ماده 
مستقيم يا  طور به ،شود ميمعامالتي كه با شركت يا به حساب شركت در  مديره هيئتبدون اجازه 
و در راستاي تكميل اين ماده بالفاصله در ماده » طرف معامله واقع و يا سهيم شوند... غيرمستقيم

توسط مجمع عمومي  كه آنولو  درهرحال 129كه معامالت مذكور در ماده  نمايد ميتصريح  130
كـه   شـود  مـي ترتيـب مشـاهده    بـدين  ل اشخاص ثالث معتبر است.مقاب در عادي تصويب نشود،

نظريـه بطـالن    نـوعي  بـه حمايت از حقوق اشخاص ثالث سعي نمـوده   منظور بهايراني  گذار قانون
 تـر  پيشكه  گونه همانما  نظر بهنسبي در حقوق فرانسه را در مقررات قانون تجارت بگنجاند كه 

نفـوذ نظريـه بطـالن     از ساماندهي نظريه عدم نفوذ مراعي،با تبيين و  توانيم ميتوضيح داده شد، 
در قالب نظريه عدم نفوذ مراعي تمام مصـاديق قـانوني    درنتيجهنسبي به حقوق داخلي ممانعت و 

  .1را توجيه نمايم

                                                            
 قـانون  105 مـاده  اصـالحي،  اليحـه  40 مـواد  همچون ديگري موارد ذكرشده، قانوني مواد بر عالوه كه است ذكر به الزم .1

  .ايم نموده بسنده مورد دو ذكر به تنها سخن اطاله از جلوگيري منظور به كه دارد وجود... و تجارت
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  اصيل در معامله غيرنافذ و بطالن نسبي حقوق .3
 موجـب  بـه هستيم كه با سير در قوانين داخلي و قانون مدني فرانسه كه  درصدددر اين مبحث ما 

گرديـده اسـت؛    االجـرا  الزم 2016اصالح و از تـاريخ اول اكتبـر    131-2016شماره  نامه تصويب
قرار داده و مزايا و معايـب موجـود    مورد بررسي قراردادها گونه ايننيت را در حقوق اصيل با حسن
الزمـه و   كه ازآنجايي اما ؛ريح و النهايه نظريه برگزيده را ارائه خواهيم نموددر اين دو قانون را تش

؛ اسـت مقدمه رسيدن به اين مقصود مشخص كردن شخص اصيل از ساير افراد درگير در معامله 
لذا بدواً توضيح مختصري در خصوص شناسايي اصيل از ساير افرادي كـه در انعقـاد عقـد نقـش     

ادامـه بـه    در معامالت اصيل چه شخصي اسـت؛  گونه ايندانستيم در  ز آنكهبعد اارائه و  اند داشته
  بررسي حقوق اصيل خواهيم پرداخت.

طـرفين   مـابين  فـي در حالت عادي و مطابق با اصل نسبي بودن قراردادها، عقود و قراردادها تنها 
ي كـه در انعقـاد   عقد نسبت به اشخاص ثـالث  آوري الزامدر مقام بوده و قدرت  مؤثرمعتبر و  قرارداد

اين قاعده كلـي غيرقابـل اسـتناد بـودن      اما ؛استناد را نخواهد داشت قابليت ،اند نداشتهآن نقشي 
خصوص معامالت غيرنافذ و بطالن نسبي بـا اسـتثنائاتي مواجـه     در عقود در برابر اشخاص ثالث،

ثـالثي كـه   . بدين توضيح كه در معامالت غيرنافذ و بطالن نسبي عقـد بـراي اشـخاص    گردد مي
اصل نسبي بودن قراردادها را  درنتيجهايجاد تعهد نموده و  اند نداشتهنقشي در انعقاد آن  گونه هيچ

 ،است. در معامالت غيرنافذ كه از مصاديق بارز آن عقد فضولي 1سازد ميبا خدشه و استثناء مواجه 
و يا  نمايد مياصيل واگذار  به مال ديگري را بدون داشتن سمت و نمايندگي و اذن مالك، فضول

در عقد بطالن نسبي كه از مصاديق بارز آن فروش مال مرهونه يا انتقال مال به قصد فرار از دين 
؛ ليكن اين انتقال سـبب ورود خسـارت و   كند ميمال خود را به شخص ثالثي واگذار  مالك ؛است

با  بنابراين ؛قرار گرفته است رگذا قانون موردحمايتكه  گردد ميناديده گرفتن حقوق شخصِ ثالثي 
عقـد   در .گـردد  ميمشخص  خوبي بهبررسي اين دو مفهوم وجود حداقل سه طرف درگير در عقد 

اصـيل) و در معـامالت بطـالن نسـبي نيـز خريـدار و فروشـنده        ( خريدارو  فضول غيرنافذ مالك،
عقـد محسـوب    طـرف  سـه  ،انـد  گرفتـه قرار  گذار قانون موردحمايت(اصيل) و اشخاص ثالثي كه 

 استكه مشخص شد مقصود ما از اصيل در معامالت غيرنافذ خريدار با حسن نيت  حال .شوند مي

                                                            
  .شود وارد آن بر تخصيصي آنكه مگر نيست عامي قاعده هيچ »خص قد و إال عامٍ من ما«	اصول، علماي	قول به .1
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ادامه به بررسي تطبيقـي   در .1هستند نيتو در معامالت بطالن نسبي خريدار و فروشنده با حسن 
  .زيمپردا ميبند دوم) ( فرانسهمدني  قانون وبند اول) ( ايراندر حقوق  ها اصيلحقوق اين 

  اصيل در معامالت غيرنافذ در قانون ايران حقوق .3.1

 .شوند مينافذ محسوب معامالت فضولي در حقوق داخلي ايران يكي از مصاديق بارز معامالت غير
فضولي مال ديگري را براي مالك يا بـراي خـود بفروشـد و چـه      همعامالت چه معامل گونه اين در

قـول   بـر  بنـا هـر حالـت    در معامله مسبوق به منع باشد يا منعي از سوي مالك صادر نشده باشد،
امـا   ؛2گـردد  ميغير نافذ بوده و با تنفيذ مالك عيب آن رفع  اي معاملهاماميه چنين  يمشهور فقها

 اصـيل و از طـرف   گـردد  مـي ا از طرف مالك غيرنافـذ تلقـي   مسلم است معامله فضولي تنه آنچه
معاملـه   توانـد  مـي مالك هر زماني كـه بخواهـد    كه درحالي ديگر عبارت به .است آور الزامخريدار) (

را نداشـته و   اي معاملـه به هيچ عنواني حق بر هم زدن چنـين   اصيل فضولي را تنفيذ يا رد نمايد؛
 گردد ميپرسشي كه در اينجا مطرح  حال دانسته است. آور الزام معامله را از طرف اصيل گذار قانون

اصيل تا چه مدت زماني ملزم و مكلف به پايبندي به مفاد معامله فضولي خواهد بـود   كهآن است 
  نيت اقدام به انجام معامله نموده است حمايت نمود؟از حقوق اصيلي كه با حسن توان ميو چگونه 

كه آورده شد اصيل در معامله فضولي بايد در حالت انتظار براي تنفيذ يا رد معامله از  گونه همان
سوي مالك بماند و تا زماني كه اين تنفيذ يا رد اعالم نشود اصيل حق برهم زدن يا اجراي 

ممكن است برخي از موارد مالك از اين حق قانوني خود  كه ازآنجايي اما ؛قرارداد را نخواهد داشت
كه در برخي از موارد  نمايد ميموارد عدالت قضايي ايجاب  گونه ايننمايد؛ لذا در  ستفادهسوءا

در ماده  گذار قانونهمين راستا  در قرار گيرد. گذار قانوناصيل با حسن نيت در زير چتر حمايتي 
موجب تضرر طرف اصيل  تأخير اگر الزم نيست اجازه يا رد فوري باشد.« داشتهق.م اشعار  252

با تدوين اين ماده قانوني تا  گذار قانونبنابراين » بزند. هم بهمعامله را  تواند مي مشاراليهاشد ب
احتمالي كه ممكن است مالك در راستاي اعمال حق  سوءاستفادهحدودي سعي نموده است از 

                                                            
 و تقلـب  كـه  ايـم  عقيـده  آن بر ما كه است آن كنيم مي ياد نيت حسن با فروشنده و خريدار يا اصيل از همواره ما آنكه علت. 1

  .نمايد مي وارد استثناء حقوقي قوانين و قواعد كليه به نسبيت سوءنيت
براي مطالعه بيشتر ( به بعد. 367 ص ،1374 سال قم، انتشارات دهاقاني، جلد اول، ،كتاب المكاسب شيخ مرتضي، انصاري، .2

فصـلنامه   وضعيت حقوقي معامله فضولي مسبوق به منع، و مشاهده نظرات مخالف ر.ج.ك به دكتر سيد مصطفي محقق داماد،
  .)69تحقيقات حقوقي به شماره 
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قاعده با مبنا قرار دادن  گذار قانوناين راستا  در آورد. عمل به جلوگيري قانوني خود انجام دهد،
مالك را در ظرف محدوده زماني  طريقسعي نموده از اين  »ضرار في االسالمالضرر و ال« فقهي

اگر سكوت مالك در  درنتيجهمتعارفي ملزم به اعالم اراده خود اعم از تنفيذ يا رد معامله نمايد و 
له را به حق برهم زدن معام گذار قانونفرجه قانوني متعارف سبب ورود خسارت به اصيل گردد؛ 

. بديهي است كه مقصود از سكوت مالك مبني بر تنفيذ يا رد معامله در نمايد ميمشاراليه اعطاء 
قرينه و  گونه هيچمحض و بدون  سكوت .م آمده است؛ق 252مدت زمان متعارفي كه در ماده 

سكوتي كه همراه با قرينه يا رضايت  چراكه؛ است »سكوت اعم من الرضا« نشانه و به عبارتي
و لكنّ السكوت اذا استعمل  (السكوت اعم من الرّضا( ارادهسكوت مستعمل مبرز  يا 1ضمني باشد

و در نتيجه  گردد ميو سرنوشت معامله مشخص  2للبيان بيان)) نوعي اعالم اراده تلقي گرديده
  .شترا نخواهد دا اي معاملهاصيل ديگر حق برهم زدن چنين 

  اصيل در معامالت بطالن نسبي در حقوق فرانسه حقوق .3.2

نظريه بطالن و تقسيم آن به بطـالن نسـبي و مطلـق را در مباحـث پيشـين تشـريح نمـوديم و        
آموختيم كه بطالن مطلق ضمانت اجرايي تخلف از مقررات مربـوط بـه نظـم عمـومي و بطـالن      

 .اسـت  گـذار  قـانون  مـوردنظر از اشخاص  نسبي ضمانت اجرايي تخلف از قواعد مربوط به حمايت
خواهد شد  تالش در اين مبحث ضمن بررسي مصاديق بطالن نسبي در حقوق داخلي ايران، حال

مربوط به حفظ و حمايت از حقوق اصيل در حقوق فرانسه را آورده و در انتهـا   مقرراتتا قوانين و 
برگزيده خود را ارائه خواهيم نمـود.   نظريه در اين دو قانون، شده ارائهبا تطبيق نمودن راهكارهاي 

سعي نمـوده بـا    گذار قانونضمانت اجراهاي است كه  انواعبطالن نسبي در حقوق فرانسه يكي از 
احتمالي كه توسط برخـي از   هاي سوءاستفادهمربوط به آن تا حد امكان از  مقرراتتدوين قواعد و 

گـاهي از مواقـع تعلـل در اعمـال حـق       ماا ؛اصحاب عقد ممكن است واقع گردد جلوگيري نمايد
قرار گرفته است ممكن اسـت سـبب ورود    گذار قانون موردحمايتتوسط شخصي يا اشخاصي كه 

 دانـيم  مـي كـه   گونه همانآنكه  توضيح خسارت و سردرگمي اصيل در معامله بطالن نسبي كردد.
اديق بـارزي اسـت كـه    انتقال مال به قصد فرار از دين يا فروش عين مرهونه توسط راهن از مص

                                                            
  .263ص  ،1383شركت سهامي انتشار، ،1ج  ،قواعد عمومي قراردادها ناصر، كاتوزيان،. 1
  .315 ص ،1390سال  انتشارات انجمن آثار و مفاخر اسالمي، ،»ارادهسكوت مبرز « عباس، كريمي، .2
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بسيار محتمل بوده و به  ها آناحتمال ورود خسارت و ناديده گرفته شدن حقوق اشخاص ثالث در 
مرتهن) حق ابطال معامله را اعطـاء نمـوده   -طلبكاران( آنان هاي نفعذيبه  گذار قانونهمين دليل 

معـامالت  بـر   مسلم است با توجه به اصل صحت و اصـل سـرعت كـه خصوصـاً     آنچه اما ؛است
نيست كه براي مدت زمان نامعلومي مجوز برهم زدن و ابطال معامله  منطقي ؛استتجاري حاكم 

احتمـالي   هـاي  سوءاستفادهجلوگيري از  منظور بهنفع قرار داشته باشد؛ فلذا شايسته است ذي دريد
ن مدت نفع در اعمال حق خود انجام دهد؛ ابعاد حقوقي و فرجه زماني كه در آكه ممكن است ذي

ايـن   مجموعه نفع بايد اراده خود مبني بر ابطال يا تنفيذ معامله را اعالم نمايد مشخص گردد.ذي
فرانسه در اصالحيه قانون مدني خود كه در اكتبـر   گذار قانونو داليل سبب گرديد كه  ها استدالل

و  ش مـاه نفع را مقيد به رعايت مهلـت شـ  اعمال حق توسط ذي 1گرديده است االجرا الزم 2016
 1183همـين راسـتا مـاده     در معامله تلقي نمايـد.  تنفيذمبني بر  اي قرينهسكوت در اين مدت را 

بـا   تنفيـذ ) حـق ( كـه طي درخواست كتبي از طرفي  تواند مييك طرف عقد « كه دارد ميتصريح 
در اين ( اوست بخواهد كه ظرف مدت شش ماه نسبت به تنفيذ يا طرح دعوي بطالن اقدام نمايد.

صريح اعـالم دارد كـه چنانچـه     طور بهبطالن بايد ساقط شده باشد. درخواست بايد  داليل) فرض
مبـدأ   .»شـود  مـي فـرض   تأييدشـده  عقد طرح دعوي بطالن قبل از موعد شش ماه اعالم نشود،

در اين ماده نيز از زمان اجرايي قرارداد خواهد بـود كـه در    شده بيني پيششروع مهلت مرور زمان 
ايراد بطالن در مـواردي كـه هنـوز انجـام قـرارداد صـورت       « نمودهتصريح  1185ا ماده اين راست

  2.»شود نميمرور زمان  مشمول) اجرانشدهنگرفته (قرارداد 
.م ق 252اعمال حق توسـط مالـك در مـاده     كه درحالي ،شود ميكه مشاهده  گونه همانبنابراين 

سعي نموده حقوق اصيل را بر مبنـاي قاعـده    رگذا قانونايران فاقد هرگونه محدوده زماني بوده و 
الضرر محفوظ دارد؛ در حقوق فرانسه اعمال حق مقيد به رعايت مهلت شش ماه گرديده و بعد از 

دقت نظر  با استناد دانسته شده است. غيرقابلسپري شدن مهلت موضوع را مشمول مرور زمان و 
با توجه به اصل سرعتي كه حـاكم   رسد مياتخاذي در حقوق ايران و فرانسه به نظر  هاي رويهدر 

يك قاعده عـام و بـراي تمـام عقـود و      عنوان بهمهلت شش ماه  تعيين ،استبر معامالت تجاري 
                                                            

 غزال دكتر و بزرگمهر اميرعباس دكتر از فرانسه تعهدات قانون در اصالحات ك.ج.ر قانون اين مطالعه براي. 1
  .1395 اول چاپ عدالت انتشارات مهراني

  .47 ص ،1395 سال عدالت، دانشگاه انتشارات فرانسه، تعهدات قانون در اصالحات اميرعباس، بزرگمهر،. ٢
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در فـروش و انتقـال كاالهـاي     مثـال  عنـوان  بـه  قراردادها در عمل با مشكل مواجه خواهد گرديد.
كه كارگزاري بدون داشتن سمت  در جاييو  1يا در بحث معامالت فضولي اوراق بهادار فاسدشدني

يا آنكه شخصي اوراق بهـادار خـود را بـه     نمايد ميو اختياري اقدام به انجام معامله براي مشتري 
در  نفـع  ذي، مخير نمودن اعمال حـق توسـط   رساند ميقصد فرار از اداء دين در بورس به فروش 

از معـامالت   گونـه  ايندر  كهچرافرجه زماني شش ماه شايد نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد؛ 
نقش مهم و حياطي داشـته و مهلـت شـش مـاه سـبب دور شـدن        ها آنثانيه در  هاي صدمحتي 
ايراني در مـاده   گذار قانونبه نظر ما تدبير اتخاذي توسط  بنابراين گردد؛ مياز اهدافش  گذار قانون
ايراني  گذار قانون ديگر عبارت به .استاز رويه اتخاذي در قانون فرانسه  مفيدتر مراتب بهق.م  252

يك قاعده كلي اعمال حق توسط مالك را محدود به زماني متعارف نمـوده   عنوان به 252در ماده 
 صـورت  بـه كه بسته به نوع قراردادهاي مختلف متفاوت خواهد بود و در ادامه و در برخي از موارد 

 گـذار  قـانون مصـاديقي كـه    از خاص و موردي اقدام به تعين مدت براي اعمال حق نموده اسـت. 
 131بـه مـاده    تـوان  مـي ايراني اعمال حق را مقيد به رعايت مهلت مشخص و معين نموده است 

اصالحي قانون تجارت اشاره نمود كه در اين ماده به شركت حـق داده اسـت كـه ظـرف      اليحه
 از لبـه نمايـد.  مطا دار صـالحيت مدت سه سال از تاريخ انعقاد معامله بطالن معامله را از محكمـه  

خاص اقدام به تعيين فرجه قانوني بـراي اعمـال حـق نمـوده      طور به گذار قانونديگر مواردي كه 
ق.ت اشاره كرد كه در اين ماده نيز اقامه دعوي فسخ معـامالتي كـه تـاجر     424 مادهبه  توان مي

موده است؛ مقيد بـه  قبل از تاريخ توقف براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكاران منعقد ن
قـانون مـذكور    139است ماده  گونه هميناز تاريخ انعقاد معامله شده است.  سال دورعايت مهلت 

ظرف مدت يك ماه رضايت يا عـدم رضـايت خـود را در خصـوص      اند شدهكه وراث متوفي ملزم 
 گـردد  مـي كه مشـاهده   گونه همان بنابراين ؛مكتوب اعالم نمايند صورت بهبقاي شركت تضامني 

نمـوده و   شـده  تعيـين  هـاي  مهلـت از اين مواد به طريقي اعمال حق را مقيد بـه رعايـت    هركدام
در حـالي اسـت كـه     ايـن  .نمايـد  مـي ون مـدني اسـتثناء وارد   نقا 252عام ماده  قاعده بهدرنتيجه 

كه ممكـن اسـت توسـط افـراد واقـع       قراردادهايفرانسه بدون توجه به ماهيت و نوع  گذار قانون

                                                            
 محدثـه  از »آن آثار و بهادار اوراق فضولي معامالت رد« ك.ر بهادار اوراق فضولي معامالت خصوص در بيشتر مطالعه براي. 1

  .1392 سال 23 شماره بهادار اوراق بورس فصلنامه در شده چاپ اميني مهدي و فريدون
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اعمال حق را مقيد به رعايـت مهلـت    طوركلي بهو  خود قاعده عامي را وضع 1183در ماده  گردد؛
معـامالت فضـولي    جملـه  مـن در عمل و در خصوص برخي از مـوارد   تواند ميشش ماه نموده كه 

  با مشكل مواجه گردد. فاسدشدنياوراق بهادار و يا كاالهاي 
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  گيري نتيجه
عده فقهي تسليط و محترم شمردن مالكيت افراد هرگونه تجاوز به در راستاي قا ايراني گذار قانون

بدون داشتن سمت و نمايندگي را معامله فضولي تلقي نموده و بـا ضـمانت اجـراي     اموال ديگران
موضـوع در حقـوق    ايـن  عدم نفوذ سعي نموده است مالكيت افراد را از تزلزل محفوظ نگـه دارد. 

گرديده كه در حقوق داخلي ايران چنين مفهومي بيگانـه  فرانسه تحت نظريه بطالن نسبي مطرح 
 جـاي  بهبا ساماندهي نهاد بومي عدم نفوذ مراعي، اين مفهوم را  توانيم مي؛ ليكن ما گردد مي تلقي

قـرار دهـيم و    مورداستفادهدر حقوق داخلي  استنظريه بطالن نسبي كه در حقوق فرانسه مطرح 
ي و قانوني خود، از ورود مفـاهيم مـوازي عـاريتي كـه     فقه هاي داشتهبدين طريق ضمن تكيه بر 
 بـه  ممانعت حقوق داخلي كشورمان را مختل نمايد؛ هاي بندي تقسيم ممكن است در ميدان عمل

حقوق داخلي ايران و قانون مدني فرانسه قواعـد و مقـررات مختلفـي در راسـتاي      در آوريم. عمل
از  يكـي  است. شده بيني پيشبطالن نسبي  حفظ حقوق اصيل با حسن نيت در معامالت غيرنافذ و

 252 مـاده  ايراني سعي نموده حقوق اصيل را در آن محفوظ نگه دارد، گذار قانوناين مصاديق كه 
ضرار فـي االسـالم سـعي نمـوده حقـوق      كه با مبنا قرار دادن قاعده فقهي الضرر و ال استق.م 

قرار دهد و در اين راستا مالك در معامله فضـولي را   موردحمايتاصيل با حسن نيت را تا حدودي 
ملزم نموده ظرف يك مدت زمان متعارفي اراده خود را مبني بر تنفيذ يا رد معامله اعالم نمايد. در 

را مقيد به رعايت  ايراني تنفيذ يا رد معامله گذار قانونكنار وضع اين قاعده عام، در برخي از موارد 
 مادهبه  توان مي جمله منقاعده عام قانون مدني استثناء وارد نموده كه مهلت مشخصي نمود و به 

ق.ت اشاره نمود كه اعمال حق مقيـد بـه    139و  424 مواداليحه اصالحي قانون تجارت و  131
با تـدوين قاعـده    1183فرانسه در ماده  گذار قانونقانون ايران  برخالفرعايت مهلت شده است. 

فيذ يا رد معامله را مقيد بـه رعايـت مهلـت شـش مـاه نمـوده كـه بـا         حق تن اعمال ،الشمول عام
بهتـر از   مراتـب  بهايراني  گذار قانونه به اين نتيجه رسيديم كه راهكار دكه آورده ش هاي استدالل
در تنفيذ يا رد معامله ظرف مهلت شش مـاه   نفع ذيمخير نمودن  چراكه؛ استفرانسه  گذار قانون
عقـود فضـولي اوراق بهـادار و     جمله منن فرانسه در برخي از معامالت قانو 1183در ماده  مندرج

و  رسـد  نمـي بـه نظـر    صـحيح  دارد، كننـده  تعيينكه صدم ثانيه در آن نقش  فاسدشدنيكاالهاي 
قانون مدني به اين نكته توجه نمـوده و   در صورت تصميم به اصالح گذار قانونشايسته است كه 
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سبي در حقوق فرانسـه را وارد حقـوق داخلـي ننمايـد چراكـه      قواعد بطالن ن بسته چشم صورت به
فقهي و  هاي داشتهو كوركورانه بدون توجه به  بسته چشم گذار قانونتجربه ثابت كرده كه هركجا 

نگويم بـا شكسـت مواجـه شـده      اگر حقوقي كشورمان تقليد را در دستور كار خود قرار داده است؛
  ود به همراه نداشته است.را نيز با خ مؤثري آوردهاي دستحداقل 
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