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Abstract 

One kind of contracts is voidable contract. This contract is generally 
divided into two groups. The first one which is the most important one is a 
contract that has been concluded validly but it can be invalidated and 
effectless by the court. In this case, avoidance is used in its precise meaning. 
The second one is a contract that can be avoided by one of the parties to the 
contract or a third party. Voidable contracts have been generally accepted in 
English and French law but some have claimed that a voidable contract in its 
precise meaning does not exist in Iranian law. In addition, the concept, 
scope, bases and effects of voidable contracts have not been clarified in 
Iranian law. In judicial decisions the concept of voidability has a more 
ambiguous position because the term ibtal (avoidance) has not been 
employed in its proper place and this fact shows that this concept is still 
unclear in the judicial decisions. This article, through a descriptive-analytic 
method, examines the concept of voidability in English, French and Iranian 
law as well as Islamic law and concludes that, in addition to English and 
French law, different kinds of voidable contracts with different effects exist 
in Iranian and Islamic law and it is necessity to deal with the bases of 
voidable contracts in which avoidance has been used in its precise meaning 
and has been referred to in certain Iranian statutes and in Islamic law. 
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گ 
ن

 هاریان و فق   رانسه،س، ف لی مفهوم قرارداداهی اقبل ابطال رد حقوق ا
 

 1محمدعلي انصاري پور

 2مجيد سوهاني
 

 چكيده 
به  ر کلییکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طو

فذ ترین نیز است قراردادی است که ناگردد. دسته اول که مهمدو دسته تقسیم می
 ر ایناثر گردد. دتواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بیاست اما می

ی رود. دسته دوم قراردادی است که یکمورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می
ال به ل ابطتواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قاباز طرفین معامله یا شخص ثالث می

ن، نگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایراطور کلی در حقوق ا
وع ناین  مبانی و آثار، عالوه، مفهوم، قلمروبرخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. به

داد قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرار
 در جای مناسب خود بکار« ابطال»ح قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطال

حقیق ترود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این نمی
و  قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی

س و گلیگیرد که چنین عنوانی، عالوه بر حقوق اننماید و نتیجه میتحلیلی بررسی می
ه فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و الزم است ک

ر ده و مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفت
بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و 
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 مقدمه

در حقوق کشورهاي پيشرفته اعم از کامن لو )مانند انگليس( و حقوق نوشته )مانند 

فرانسه(، براي نقضِ قواعد حمايت کننده از منافع اشخاص، ضمانت اجراهايي پيش بيني 

در حقوق قراردادهاي انگليس و فرانسه براي شده است. يکي از ضمانت اجراهايي که 

حفظ منافع يک طرف يا طرفين قرارداد و در موارد خاصي شخص ثالث پيش بيني 

است. قابل ابطال بودن قرارداد به اين معناست که ذينفع مي « قابليّت ابطال قرارداد»گرديده، 

خود به صورت مستقيم،  تواند با درخواست ابطال قرارداد از دادگاه و در مواردي با اراده

آثار قرارداد را از ابتداي انعقاد آن زايل سازد و يا با تأييدِ قرارداد، از آثارحقوقيِ مترتّب بر 

آن بهره مند گردد. قرارداد قابل ابطال در حقوق کشورهاي انگليس و فرانسه مورد پذيرش 

ه اين عنوان ذيل واقع شده )گرچه چنانکه بعدا توضيح داده خواهد شد، در حقوق فرانس

عنوان بطالن نسبي قرار مي گيرد(، امّا از آنجا که اين عنوان، در ظاهر، با مباني حقوقي ما 

ناسازگار و با ذهن حقوق دانان ما نامأنوس است، برخي از استادان حقوق، منکر وجود 

قيقي از چنين عنواني در حقوق ايران شده اند و بعضي نيز اجماال آن را پذيرفته اما تحليل د

آن ارائه ننموده اند. از احکام پراکنده اي که در برخي از قوانين ديده مي شود، مي توان 

ادعا کرد که حکم وضعي قابلّيت ابطال که قابل تطبيق با حقوق انگليس و فرانسه باشد، در 

حقوق ايران وجود دارد، منتها اين عنوان از شفافيت الزم برخوردار نيست، به طوري که در 

ثار نويسندگان حقوقي و رويه قضايي و از همه مهم تر، در متون قانوني، به طور دقيق به آ

کارنرفته است. به عالوه اين عنوان اجماال در فقه نيز وجود دارد گرچه بحث جامع و کاملي 

در خصوص اين عنوان ارائه نشده و فقط در بعضي منابع فقهي به صورت مختصر وجود آن 

به عبارت  و« بطالن»به « صحّت» حکم وضعيِ ليتبد مقاله گرفته است. اينمورد تاييد قرار 

 صحيح را به ترتيب در حقوق انگليس، فرانسه، ايران و فقه ابطال قراردادِقابليّتِ  گر،يد
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مورد بررسي قرار مي دهد تا جايگاه اين عنوان هم در حقوق ايران و هم در فقه بيشتر 

خصوص  رفع و از اين نهاد حقوقي، که مي تواند برخي روشن و ابهامهاي موجود در اين 

 از مسائل حقوقي را حل کند، به صورت صحيح استفاده گردد.

 

 قراردادهاي قابل ابطال در حقوق انگليس .1

قرارداد  1در حقوق انگليس، قراردادها بر اساس اثر حقوقي آنها به قرارداد صحيح،

شود.  تقسيم مي  5و قرارداد غير قابل اجرا 4ر قانونيقرارداد غي 3قرارداد قابل ابطال،  2باطل،

(Atiyah, 1969: 26)  بعضي از نويسندگان قرارداد را از جهت درجات عدم تاثير به

 ,Beatson)قرارداد باطل، غير قانوني، قابل ابطال و غير قابل اجرا تقسيم کرده اند. 

Burrows and Cartwright, 2010:21;Chitty, 2004: 45 ) رارداد قابل ابطال در اين ق

اي دارد و احکام متنوعي را به خود اختصاص داده است. براي بندي، جايگاه ويژهتقسيم

تبيين اين قرارداد، ابتدا اشاره اي مختصر به قرارداد باطل، غير قانوني و غير قابل اجرا مي 

 رد.شود و سپس مفهوم و جايگاه قرارداد قابل ابطال مورد بررسي قرار مي گي

قرارداد باطل، بر خالف قرارداد صحيح که الزام آور بوده وهمه آثار حقوقي بر آن 

 ;Garner, 2004:1604)، فاقد اثرِ حقوقي است. (Atiyah, 1969:26)مترتب مي شود 

Chitty, 2004:46 )  هرچند قراردادِ باطل صورتِ قرارداد را دارد، امّا در عالم اعتبار

 ,Beatson)شناسد. گذار وجودي براي آن نميو قانون گرددقراردادي منعقد نمي

Burrows and Cartwright, 2010:22) اي رفتار ، در واقع، با قراردادِ باطل به گونه

قراردادِ باطل، از آغاز ( Garner, 2004:350)شود که گويي هرگز منعقد نشده است. مي

گذار، از هدفي که قي است. قانوناي که به ظاهر منعقد شده، فاقد آثار حقويعني از لحظه

نمايد و طرفين در قراردادِ باطل، در وضعيّت مقصودِ طرفينِ قراردادِ باطل بوده حمايت نمي

                                 
1  Valid contract 

2  Void contract 

3  Voidable contract 

4  Illegal contract 

5  Unenforceable contract 
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گردد و به همين مشابهي قرار دارند. از همان بادي امر، تعهدي براي دو طرف ايجاد نمي

ن خسارت قراردادي )مسؤوليت الزام به ايفاء تعهد و جبراهايي مانند نقض قرارداد، دليل، بحث

 (Treitel, 2004:126)قراردادي( منتفي است. 

م از )اع قرارداد غير قانوني قراردادي است که موضوع آن ارتکاب يک خطاي قانوني

در  (Peel, 2015: Para. 11-001)جرم و خطاي مدني( و يا بر خالف نظم عمومي است. 

ل داد باطقرار در حالي که»انوني گفته شده: خصوص رابطه قرارداد باطل با قرارداد غير ق

 (Atiyah, 1969: 28)« لزوما غير قانوني نيست، يک قرارداد غير قانوني هميشه باطل است.

ق صوص مطلخم و با توجه به اين توضيح، رابطه قرارداد باطل با قرارداد غير قانوني، عمو

 است.

است جز اين که يک )يا هر دو  قرارداد غير قابل اجرا، به طور کلي قراردادي معتبر

دعوي نمايند و الزام طرف ديگر را به  توانند بر مبناي قرارداد طرحطرفِ( قرارداد نمي

اجراي تعهّداتِ قراردادي خواستار شوند. البته اين امر، مانع از آن نيست که متعهّد به ميل 

شده قابل استرداد نيست. خويش تعهّد را اجرا نمايد، منتها با اجراي تعهد، مالي که تسليم 

(Atiyah, 1969:28)  نمونه بارز قراردادهاي غير قابل اجرا در حقوق انگليس، قراردادهايي

گذار الزم دانسته ها، ارائه دليلِ مکتوب مطابق آنچه که قانوناست که براي اثبات آن

بل نقصِ اين گونه قراردادها قا (Atiyah, 1969:28;Chitty, 2004:48)ضروري است. 

جبران است. براي مثال، اگر دليل مکتوب در قرارداد فراهم گردد، قرارداد، قابل اجرا 

 ,Chitty)گردد، اگرچه قرارداد مزبور در بدو امر به صورت شفاهي منعقد شده باشد. مي

قراردادِ مشمول مرور زمان، مصداق ديگري از قراردادهاي غير قابل اجرا  (47-48 :2004

 (Curzon, 2002: 435)است. 

در حقوق انگليس، قرارداد قابل ابطال قراردادي است که در ظاهر معتبر به نظر مي رسد 

اما يک طرف يا هر دو طرف قرارداد مي توانند آن را ابطال کنند و يا دادگاه آن را کنار 

( 1قرارداد قابل ابطال به دو معنا به کار رفته است: ) (Walker, 1980: 1280) بگذارد.

شوند و مي توانند آثار حقوقي يک قرارداد دهايي که از بدو انعقاد، معتبر شناخته ميقراردا

توانند يا صحيح را داشته باشند امّا يک طرفِ قرارداد و در موارد شاذ دو طرف قرارداد مي
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 قرارداد را ابطال نمايند و يا آن را مورد تأييد قرار دهند و به آثار قرارداد پايبند بمانند.

(Atiyah, 1969:27; Beatson, Burrows and Cartwright, 2010:22)  قراردادهاي قابل

ابطال، به طور معمول، از سوي يکي از طرفين قرارداد قابل ابطال است، امّا در موارد نادري 

دو طرف قابل ابطال باشد؛ براي نمونه، در صورتي که هر يک  ممکن است قرارداد توسط

طرف ديگر نموده باشد يا دو طرف در هنگام انعقاد قرارداد مست از طرفين اقدام به فريب 

( قراردادهايي که 2) (Chitty, 2004: 47)باشند، قرارداد از سوي هر دو قابل ابطال است. 

که قرارداد از سوي نمايد مگر اينپس از انعقاد، براي هيچ يک از طرفين ايجاد التزام نمي

ادهاي قابل ابطال در معناي دوم، کاربرد کمتري دارند و قرارد ذينفع مورد تنفيذ واقع شود.

گيرند. برخي از به طور معمول، در ضمن بحث از معامالتِ صغار مورد بررسي قرار مي

اند و معتقدند را در معناي دوم، گمراه کننده دانسته« قابل ابطال»نويسندگان، استعمال واژة 

 ).تنها، معناي نخست را در بر مي گيرد قراردادهاي قابل ابطال در معناي حقيقي خود،

Beatson, Burrows and Cartwright, 2010:233; Treitel, 1991: 492) 
ل دهاي قابگردد که در تعريفِ قراردابا دقّت در آثار نويسندگان انگليسي، مالحظه مي

ابطال، بر معتبر بودن اين قبيل قراردادها تأکيد شده است. 

((Atiyah,1969:27;Chitty,2004:47 دانان انگليسي، براي رسد حقوقبه نظر مي

قي بر گيرند که طي آن، همين که آثار حقوقراردادهاي صحيح يک معناي عام در نظر مي

ه همين است و بعتبرقراردادي مترتّب گردد يا چنين قابليتّي وجود داشته باشد، آن قرارداد م

 جرا، بهاابل قبطال و قراردادهاي غير دليل است که در هنگام بحث از قراردادهاي قابل ا

 ورزند.اعتبار اين قبيل قراردادها تأکيد مي

در حقوق انگليس، قراردادهاي اشخاص فاقد اهليّت شامل قراردادهاي بيماران رواني، 

قراردادهاي اشخاص مست و مصرف کنندگان مواد مخدر و چهار دسته از قراردادهاي 

امالک، قرارداد تحصيل سهام، قراردادهاي مشارکت و  صغار )يعني قراردادهاي مربوط به
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؛ قراردادهايي که تحت تأثير اکراه يا اعمال فشار ناروا يا 1هاي مالي مربوط به ازدواج(توافق

توصيف خالف واقع منعقد مي گردند و باالخره، قراردادهاي مصرّح در برخي از قوانين 

 ي گردند.، در زمره قراردادهاي قابل ابطال محسوب م2خاص

 

 . قراردادهاي قابل ابطال در حقوق فرانسه2

تخلّف از شرايط  « ضمانت اجراهاي»عنوان يکي از ، به3«بطالن»در حقوق فرانسه، 

( ق.م فرانسه در اين خصوص مقرر 1178گردد؛ ماده )صحّت قراردادها محسوب مي

 4...«.نباشد، باطل است قراردادي که دربردارندة شرايط الزم براي صحّت قرارداد »دارد: مي

تقسيم  6«بطالن نسبي»و   5«بطالن مطلق»به طور سنتي، در حقوق فرانسه، بطالن به دو قسمِ 

مي گردد. مطابق معيار سنتي )که بعدا توضيح داده خواهد شد( بطالن مطلق و نسبي را بر 

يي که اساس ساختار قرارداد يا ماهيت آن متمايز مي نمودند. به عبارت ديگر، در جا

قرارداد فاقد مورد يا سبب و يا مورد و سبب آن غير قانوني بود بطالن مطلق بود. در مقابل، 

اگر شرايط اساسي قرارداد موجود بود اما قرارداد با اشتباه يا اکراه يا تدليس يا عدم اهليت 

 Nicholas, 1992: 77; Terré, Simler etمعيوب شده بود، بطالن از نوع نسبي بود. )

                                 
فعي خصيصه مشترک چهار دسته قراردادهاي قابل ابطال صغاراين است که اين نوع از قراردادها باعث کسب يک ن 1

شود و تعهّدات مستمري را که همراه آن است به دنبال در يک مال )مانند زمين، سهام و ...( مي با ماهيّت دائمي 
 .دارد

(Beatson, et al, 2010:237/Cheshire, Fifoot and Furmston, 2007:554/Chitty, 2004:591-

592/Stone, 2009:231)/Stone et al, 2007: 346/Poole, 2006: 728 

رکت در مزايده منعقد  توان به قراردادِ خريد کاالي مورد مزايده، که در اثر نقضِ توافقِ خودداري از شاز جمله، مي 2
در معرضِ فروش  (auction)  گرديده اشاره نمود. چنانچه توافقي بين شخصي که کاالي خود را از طريق حراج 

، شخص يا اشخاصِ اخير به موجب توافقِ منعقده با دهد با شخص يا اشخاصي به عمل آيد و طي آنقرار مي
صاحب کاالها ملتزم به عدم ارائه پيشنهادِ قيمت براي کاالهاي مورد حراج گردند و عليرغم اين توافق، اقدام به ارائه 

اج از بخش سوم از قانون حر 1پيشنهاد و خريداري کاالها نمايند، فروشنده کاالها به موجب اختيارِ حاصله طي بند 
تواند مي ،(Auctions (Bidding agreements) Act 1969)ميالدي 1969)توافق شرکت در مزايده( مصوب 

 قراردادي را که کاالها به موجب آن قرارداد خريداري شده ابطال نمايد.
3  Nullité. 

4  Art. 1178: "Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul …" 

5  Nullité absolue. 

6  Nullité relative. 
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Lequette, 2009: 106)  مطابق معيار نوين )که بعدا توضيح داده مي شود( اگر قرارداد در

تعارض با منافع عمومي باشد بطالن از نوع مطلق و اگر در تعارض با منافع اشخاص باشد 

 (.Terré, Simler et Lequette, 2009: 107)بطالن از نوع نسبي است 

ه طور بميالدي، اين تفکيک،  2016سال  تا پيش از اصالح قانون مدني فرانسه در

راکنده، مواد پ ي ازصريح در قانون مدنيِ فرانسه مورد اشاره قرار نگرفته بود، تنها، در برخ

 ده بود.يان آممآن هم بدون قيدِ مطلق يا نسبي بودن آن سخن به « بطالن»از ضمانت اجراي 

ح ا با اصالوجود آورده بود، امّ تشخيصِ نوعِ بطالن ب هايي را در مقامهمين امر، دشواري

راي بته شد. گرف قانون مدني فرانسه، هر دو اصطالح صريحاً در قانون مدنيِ فرانسه به کار

نوع  ميز اينتارِ شناختِ مفهومِ قابليّت ابطال )بطالن نسبي( در حقوق فرانسه، ناگزير معي

شان رانسه نق فخي در حقوبطالن از بطالن مطلق بايد مورد مطالعه قرار گيرد. بررسيِ تاري

 دهد که، دو معيار براي تميز بطالنِ نسبي از بطالنِ مطلق شکل گرفته است:مي

 تمايز بطالن مطلق از نسبی بر اساس ساختار قراردادتمايز بطالن مطلق از نسبی بر اساس ساختار قرارداد 1معيارِ سنتی:معيارِ سنتی:  ..22-11

معيار سنتي به معناي تمايز بطالن مطلق از نسبي بر اساس ساختار يا ماهيت قرارداد است. 

رن نوزدهمِ ميالدي در فرانسه، قرارداد را با يک موجود زنده يا وجود فيزيکي نويسندگانِ ق

تواند معيوب نمودند که داراي اعضاء و جوارح است؛ اين اعضاء و جوارح ميمقايسه مي

ها عارض شده باشد. بنا بر اين ديدگاه، در صورتِ فقدانِ يکي از باشد و يا نقصي بر آن

 به دنيا آمده است 2ردادها، قرارداد، مانند شخصي است که مردهشرايط اساسيِ مربوط به قرا

شود بطالن از نوعِ بطالن مطلق است. در مقابل، زماني و در چنين فرضي است که گفته مي 

که شرايط فوق فراهم است، اّما شرطي که مفقود است يک شرط ساده است که براي 

 3يده، قرارداد، همچون انسانِ بيمارحمايت از برخي اشخاص از سوي قانون گذار مقرر گرد

شود بطالن، از نوعِ بطالن است که قابلِ درمان است و در چنين مواردي است که گفته مي

نسبي است. بنا بر ديدگاه سنتي، عيوب رضا )شامل اشتباه در خود مورد معامله و اشتباه در 

                                 
1 Critère Classique.  

2  Mort-né. 

3  Malade. 
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ليس و شخص طرف معامله در مواردي که شخصيت طرف علت عمده عقد باشد، تد

 Flour, Aubert et)اکراه(، فقدانِ اهليّت و غبن، داخل در اين قسم از بطالن هستند. 

Savaux, 2008: 282 et s/ Terré, Simler et Lequette, 2009: 106) 
 1معيارِ نوين:معيارِ نوين:  -22-22

 تمايز بطالن مطلق از نسبي بر اساس هدف قاعده نقض شده در قرارداد

الن مطلق از بطالن نسبي بر اساس هدف قاعده نقض شده معيار نوين به معناي تمايز بط

در قرارداد است. از ابتداي قرن بيستمِ ميالدي، نظريه سنتيِ بطالن، به شدّت مورد انتقاد قرار 

اساس دکترينِ جديد، قياسي که  بر (Flour, Aubert et Savaux, 2008: 286)گرفت. 

ق آن، قرارداد را به موجودي زنده تشبيه طرفدارانِ نظريه سنتي به عمل مي آوردند و مطاب

طرفداران معيار نوين، برخالفِ  2کردند، قياسي مع الفارق تلقي و آن را رد مي کردند.مي

دانستند، بطالن را مي تصورِ طرفدارانِ معيار سنتي، که بطالن را بر اساس ساختار قرارداد

براي شخص يا  3«حقِ ايراد» دانند که در قالبِضمانت اجراي نقض يک قاعده حقوقي  مي

آيد و اين حق بايد در مهلتِ معين اعمال شود. بر مبناي اين حق، اشخاصِ ذينفع بوجود مي

 ,Flour)تن ندهند.  اشخاص مورد حمايت مي توانند با استناد به بطالن، به آثار قرارداد

4)106287; Terré, Simler et Lequette, 2009: -Aubert et Savaux, 2008: 286  

بر مبناي معيار نوين، براي تشخيص اين که بطالن از نوعِ بطالنِ مطلق است يا نسبي، 

اي که ناديده گرفته شده توجه نمود. بدين توضيح که اگر هدفِ قاعدة  بايد به هدف قاعده

بطالن »نقض شده  حفظ منافع عامه باشد، بطالن، از نوع بطالنِ مطلق است که از آن به 

نيز ياد مي شود، امّا اگر هدفِ آن قاعده حفظ منافع  5«از منافع عموميبراي حمايت 

                                 
1  Critère Moderne. 

2  Comparaison n’est pas raison. 

3  Droit de Critique. 

قرارداد توسط ذينفع به ( طرح دعواي ابطال 1حقوق فرانسه براي استناد به بطالن نسبي دو طريق وجود دارد: ) در  4

( ايراد در صورتي که با توجه به عدم ايفاء تعهدات در جايگاه خوانده 2عنوان خواهان براي رسيدن به حق خود و )

قرار گرفته و در برابر خواهان مي تواند به بطالن نسبي قرارداد استناد نمايد و خواهان را در دعوايش ناکام نمايد. 
(Flour, Aubert et Savaux, 2008: 288/Terré, Simler et Lequette, 2009: 107) 

5  La nullité protectrice de l’intérêt  general. 
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بطالن براي حمايت از »خصوصي باشد، بطالن از نوعِ بطالن نسبي خواهد بود که به آن 

نيز گفته  2«بطالنِ حمايتي»يا  ) ,2008Flour, Aubert et Savaux :285 ( 1«منافع خصوصي

به مراتب فوق، در معيار نوين، ماهيّت بطالن ها، با توجه بنا    (Cornu, 2012:690)شود. مي

 Terré, Simler)به وابستگي مستقيمي که با هدف قاعده نقض شده دارند تعيين مي شوند.

et Lequette, 2009:99) 
با توجه به جايگزيني معيار نوين در حقوق فرانسه، بسياري از بطالن ها که پيش از اين 

محسوب مي گرديد، با حاکم شدن معيار نوين، به بطالن نسبي  در زمره بطالن هاي مطلق

تبديل شد. بهترين نمونه اي که در رابطه با تغيير معيار بطالن در قراردادها مي توان ذکر 

نمود، در مورد تعهدات فاقد جهت است. در رويه قضايي فرانسه، مدتها، قراردادهايي را که 

طلق در نظر مي گرفتند؛ براي نمونه، برخي از شعب باطل م 3بود،  در آنها تعهد فاقد جهت

در مورد قرارداد بيعي که بدون تعيين ثمن منعقد مي گرديد  4ديوان عالي کشور فرانسه

 ,Cité par Flour)قرارداد را به دليل فقدان يک عنصر اساسي، باطلِ مطلق مي دانستند. 

Aubert et Savaux, 2008:280) مبنا که قراردادِ فاقد جهت،  برخي از محاکم نيز بر اين

نقش اجتماعي را که معاوضه دارد ايفاء نمي نمايد، بطالن را با منافع عمومي مرتبط مي 

 (Terré, Simler et Lequette, 2009:377)دانستند. 

با تغيير معيارِ بطالن، شعب ديوان عالي کشور فرانسه، به تدريج اين قبيل قراردادها را 

رفتند. بنيانگذار اين روند، شعبه اول حقوقي ديوان عالي کشور فرانسه قابل ابطال در نظر گ

صادر نمود، باعث تغيير در رويه  2004تا  1999بود. اين شعبه، طي سه رأيي که در سالهاي 

                                 
1  La nullité protectrice de l’intérêt  privés. 

2  Nullité de protection. 

به جهت ترجمه شده( به دو  ، سبب قرارداد )که در قانون مدني ايران2016قبل از اصالح قانون مدني فرانسه در سال   3

بخش سبب تعهد يا سبب نزديک )تعهد در برابر تعهد( و سبب قرارداد يا سبب دور )هدف نهايي از انعقاد قرارداد( 

تقسيم مي شد. سبب تعهد هميشه توسط برخي از نويسندگان حقوق فرانسه به عنوان يک شرط اضافي مورد نقد 

، که قبال به عنوان شرط چهارم 2016( تا اين که در اصالح سال Nicholas, 1992: 118-128قرار مي گرفت )

 ازشرايط اساسي صحت قرارداد بود، حذف گرديد.
4 Civ. 16 nov. 1932, s.1934. 1. 1, note ESMEIN, DH 1933. 4; civ. 1er, 4 août 1952, Bull. 

Civ. I, n° 260; 17 déc. 1959, D.1960. 294; civ. 1, 10 févr. 1993, contracts, conc. Consom. 

1993. 128, obs. LEVENEUR, Defrénois 1993, art. 35663, n° 129, obs. AUBERT. 
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قضايي فرانسه شد. براي نمونه: در اختالفي که بين يک شرکت امريکايي و کشور ايران در 

دعوي شرکت  1ود، اتاق بازرگاني بين المللي،خصوص مسائل نفتي  بوجود آمده ب

ساله )که در آن زمان در مورد بطالن نسبي اعمال  5امريکايي را به دليل شمول مرور زمان 

مي شد و نه بطالن مطلق( مردود اعالم نمود. در پي تجديد نظر خواهي شرکت مزبور، 

ساله در  5ه متضمن مرور زمان ( ق.م فرانسه ک1304دادگاه تجديد نظر نيز با استناد به ماده )

دعوي بطالن نسبي بود، تقاضاي تجديد نظر خواهي شرکت تجديد نظر خواه را نپذيرفت. 

شرکت امريکايي ضمن فرجامخواهي از اين رأي، اعالم نمود که چون بطالن در بحث 

 ساله است. شعبه اول 30فقدانِ جهت از نوع بطالن مطلق است، بنابراين، مشمول مرورزمان 

ميالدي صادر نمود، با رد  2001ديوان عالي کشور فرانسه طي رايي که در سال 

 (Ghestin, 2007:643-644) .  فرجامخواهي ، نظر دادگاه تجديد نظر را ابرام نمود

مارس  29در پرونده ديگري، شعبه سوم حقوقي ديوان عالي فرانسه نيز در راي مورخ 

که بطالن به دليل فقدان جهت را بطالن مطلق در  ميالدي، نظر دادگاه تجديد نظر را 2006

ساله را نسبت به دعوا قابل اعمال مي دانست، نقض کرد و  30نظر گرفته بود و مرور زمان 

اعالم داشت که در اين مورد، بطالن با منافع خصوصي در ارتباط است و از نوع بطالن 

 Civ. 3, 29 mars) داد است.سال از زمان انعقاد قرار 5نسبي مي باشد و مرور زمان آن 

2006, Ibid: 646-647) 
را  2ميالدي، قانون گذارِ جديد، جهت تعهد 2016در اصالح قانون مدني فرانسه در سال 

( قانون مدني فرانسه، در 1128از شمار شرايط اعتبار قرارداد حذف نمود. به موجب ماده )

عين به عنوان شرايط صحّت حال حاضر، رضاي طرفين، اهليّت آنها و مورد مشروع و م

 قرارداد محسوب مي گردند.

ميالدي، به وضوح،  2016يِ ( ق.م فرانسه، اصالح1179گذارِ فرانسوي، در ماده )قانون

بطالن، »خوانيم: معيارِ نوين را در تميزِ نوعِ بطالن مورد پذيرش قرار داد. در اين ماده مي

                                 
1  La Chambre de commerce internationale (CCI). 

2  Cause. m 
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ت از منافع عمومي باشد. بطالن، هنگامي مطلق است که قاعدة نقض شده، براي حماي

 1«هنگامي نسبي است که قاعدة نقض شده، به منظورِ حمايت از منافع خصوصي باشد.

توان گفت، در حقوق فرانسه، قابلّيت ابطال )بطالن نسبي(، عنوان نتيجة بحث ميبه

ضمانت اجراي نقض قواعد تأمين کنندة منافع خصوصي اشخاص )علي االصول يک 

گذار، براي است که قانون 4و در موارد نادر و استثنائي ثالث( 3مواردي طرفينو در  2طرف

دهد با استناد به حمايت از اين قبيل اشخاص برقرار نموده و طي آن، به ذينفع، اختيار مي

بطالنِ نسبي، آثار را از زمانِ انعقادِ قرارداد زايل سازد که در اين صورت، گويي، از آغاز، 

و يا با    ) ,2008:278Flour, Aubert et Savaux-279( 5نگرديده است قراردادي منعقد

تأييدِ قرارداد و يا عدمِ ابطال در مهلت قانوني )شمول مرور زمان(، قرارداد را حفظ نمايد و 

موجبات دوامِ آثارِ حقوقي را فراهم سازد. پيش از ابطالِ قرارداد، قراردادِ قابل ابطال از 

د است، امّا در معرضِ زوال است و سرنوشت آن در اختيارِ شخصِ منوجود قانوني بهره

 تحت حمايتِ قانون است.

مصاديقِ مسلّمِ بطالن نسبي در حقوق قراردادهاي فرانسه از اين قرارند: قراردادهاي 

منعقد شده تحت تأثير عيوب اراده، که شامل سه مصداقِ اشتباه، اکراه و تدليس هستند 

نون مدني فرانسه(، قراردادهاي منعقد شده از سوي اشخاص فاقد قا 1131و  1130)مواد 

                                 
1 Art. 1179:"la nullité est absolue lorsque la régle violée a pour objet la sauvegarde de 

l’intérêt general.Elle est relative lorsque la régle violeé a pour seul objet la sauvegarde d’un 

intérêt privé." 

مانند کسي که اراده اش معيوب شده يا کسي که اهليت نداشته مي تواند )بعدا ز رفع حجر( به بطالن نسبي استناد  2

 کند و از دادگاه ابطال آن را بخواهد. 

که مطابق معيار سنتي موجب بطالن  (L'erreur-obstacle) نمونه، گفته شده در خصوص اشتباهِ مانع توافقبراي  3

مطلق مي شد ولي طبق معيار نوين بطالن آن نسبي است، دو طرف قرارداد که در اشتباه هستند مي توانند خواستار 

-Flour, Aubert et Savaux, 2008: 298/ Terré, Simler et Lequette, 2009: 409)ابطال قرارداد شوند. 

410) 

( وي منعقد Droit de préemptionبراي نمونه، کشاورز مي تواند بيعي را که بدون در نظر گرفتن حق اولويت ) 4

 Flour, Aubert et) گرديده، ابطال نمايد، در حالي که طرفين؛ يعني بايع و خريدار حق ابطال قرارداد را ندارند.

Savaux, 2008: 301 -302) 
5 " On fait comme si celui-ci n’avait jamais existé…" 
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قانون مدني فرانسه(، قراردادهاي منعقد شده از سوي اشخاص  1147اهليت استيفاء )ماده 

مست و استفاده کنندگان مواد مخدر و روان گردان، معامالت فضولي و قراردادهاي 

 .Flour, Aubert et Savaux, 2008: 289-290; Planiol. Marcel, Ripert)متضمن غبن. 

Georges, 1952:359; Starck, 1972:497; Terré, Simler et Lequette, 2009: 117-

260-277-331) 
فقدان موضوع، مصاديق مورد اختالف بطالن نسبي در حقوق فرانسه عبارتند از: 

يفات(، قراردادهاي مخالف نظم عموميِ حمايتي، عدم رعايت قواعد مربوط به شکل )تشر

عدم اهليّت تمتّع و بطالن به خاطر حمايت از منافع خصوصي فراتر از منافع يکي از طرفين 

 Malaurie. Philippe, Aynes. Laurent, Stoffel-munck, 2009: 278-279 et)قرارداد

342-343; Starck, Boris, 1972: 497;Terré, Simler et Lequette, 2009: 116-161-

162-285-286-377-400) 
 که بنا ديقيدگرگوني معيار تميز بطالن ها در حقوق فرانسه باعث شده بسياري از مصا

، ار نوينمعي بر معيار سنتي در زمره قراردادهاي باطل مطلق محسوب مي گرديد، با اعمال

ه ه معاملبطالن قرار گيرند. الزم به ذکر است که اطالق ب در زمره قراردادهاي باطل نسبي

اي اثر ح و دارصحي ر حقوق فرانسه قابل نقد است چون معامله قابل ابطال معاملهقابل ابطال د

انسه، ق فراست نه معامله باطل. در مقايسه انواع قراردادها در حقوق انگليس با حقو

ال در ابل ابطقداد قراردادهاي باطل و غير قانوني معادل بطالن مطلق در حقوق فرانسه و قرار

 ن نسبي در فرانسه است.حقوق انگليس معادل بطال

 

 قراردادهاي قابل ابطال در حقوق ايران .3

برخي از استادان حکم وضعي قابليّت ابطال را در حقوق ايران قابل پذيرش ندانسته اند. 

عقدي که بطور صحيح واقع شده »... براي مثال، يکي از حقوق دانان اظهار مي دارد: 

و در جاي ديگر نيز اشاره « ( ط»: مقدمه 1376امامي، ) ...« توان آنرا بال اثر گردانيد نمي

(. 81: 1376مامي، )ا...« تواند امر مؤخر موجب بطالن عقد مقدّم گردد نمي»... نموده اند: 

يکي ديگر از استادان، به صراحت منکر وجود وضعيّت قابليّت ابطال در حقوق ايران شده و 
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ي نيز در سيستم حقوقي ايران و فقه اسالمي مورد معتقدند ابطالِ قرارداد حتي به طور استثنائ

 (52-54: 1388پذيرش قرار نگرفته است.)شهيدي، 

دانان، حکم وضعي قابليّت ابطال را اجماال در مقابِل نظر فوق، گروهي ديگر از حقوق

در »اظهار مي دارد ابطال: « ابطال»اند. يکي از استادان در تعريف در حقوق ايران پذيرفته

عبارت است از نابود کردن يک عمل حقوقي و يا واقعه حقوقي و هر چيزي که  اصطالح

اين استاد در  )74: 1381)جعفري لنگرودي، «. داراي ارزش حقوقي باشد مانند ابطال عقد...

توان ابطال کرد: عقد عقد صحيح و عقد غير نافذ را مي»مي گويند: « ابطال عقد»ذيل عنوان 

کند و گاه ذينفع از طريق اعمال يکي از سيدگي قضائي باطل ميصحيح را گاه دادگاه با ر

نمايد. عقد غير نافذ مانند عقد مکره و عقد فضولي به وسيله رد خيارات و يا اقاله ابطال مي

اين گفته در خصوص اين که اِعمال  )75:: 1381جعفري لنگرودي، «.) شودعقد، ابطال مي

در نظر گرفته است، قابل پذيرش نيست. استاد ديگري  يکي از خيارات يا اقاله را ابطال عقد

از آغازِ انعقاد، بوسيله اشخاصِ مورد »... پس از تعريف عقد قابل ابطال به عقدي که: 

گذار قابل حذف است و به همين جهت آن را در شمارِ عقدهاي باطل حمايتِ قانون

مي گويد که  1 )330: 2ج،1392،  نکاتوزيا(« که بطالن آن نسبي استاند جز اينآورده

اين عنوان در حقوق ما متعارف نيست و جنبه استثنائي دارد. اين گفته نيز از اين جهت که 

 عقد قابل ابطال را باطل تلقي کرده است قابل انتقاد است.

                                 
، تحت تأثير حقوق غرب )بويژه حقوق فرانسه( به حقوق بسياري از کشورهاي اسالمي نظير «قابليّت ابطال»مفهوم   1

دانسته « نسبي بطالن»( و در آثار حقوقي، آن را مرادف مفهوم 392-393: 1974مصر، سوريه راه يافته )فرج الصده، 

همان گونه که برخي از «(. فکلمه قابل لالبطال تعني البطالن النسبي»با اين عبارت:  477: 2011اند. )ر.ک. عوجي، 

صاحب نظران اشاره نموده اند، عقد باطل نسبي ) قابل ابطال(، عقدي است که تا زمان ابطال، از وجود قانوني 

( در تشريح عقد قابل ابطال، 647و  615 -616: 1998دارد. )سنهوري، برخوردار است و آثار حقوقي را به دنبال 

بين عقد قابل ابطال و عقد صحيح، تفاوتي نيست جز اين که در عقد قابل ابطال، طرف عقدي که ابطال »آمده است: 

: 1974 )فرج الصده،« به خاطر مصلحت او تشريع شده، از اين امکان برخوردار است که خواستار ابطال عقد گردد.

402  .) 
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رداد طال قرات ابدر برخي از متون قانوني )که بعدا به آنها اشاره خواهد شد( از قابليّ

ر ا در نظست. بااست، امّا تعريفي از اين نوع قرارداد ارائه نگرديده سخن به ميان آمده 

 يران رااقوق حگرفتن مقررات پراکنده جاري در کشور مي توان قراردادهاي قابل ابطال در 

هقرايي قها اثر ل آنبه قراردادهايي که ابطال آنها اثر قهقرايي دارد و قراردادهايي که ابطا

 ندارد، تقسيم کرد.

 رارداد قابل ابطال با اثر قهقرايیرارداد قابل ابطال با اثر قهقرايیقق  ..33-11

ابل ابطال نافذ ق دهايقرارداد قابل ابطال با اثر قهقرايي به دو دسته تقسيم مي شود: قراردا

 و قراردادهاي غير نافذ قابل ابطال.

 قرارداد نافذ قابل ابطالقرارداد نافذ قابل ابطال  ..33-11-11

 1مقصود از قراردادهاي نافذ قابل ابطالِ، قراردادهايي هستند که از صحّتِ فعلي

ق.م( و اختصاصيِ  190برخوردارند؛ يعني جميع ارکان و شرايط عمومي )مطابق ماده 

صحت )مانند لزوم قبض( و شرايط نفوذ عقد در آنها وجود دارد و به همين دليل، با انعقاد 

گردد، امّا عمدتا براي حمايت از يک عقد، جميع آثارِ مورد انتظار، بر عقد مترتّب مي

ابطال و ازاله آثار از زمان انعقاد عقد براي ذينفع فراهم شده است.  طرف قرارداد، امکان

گردد، امّا چنانچه ذينفع به ابطال قرارداد دست يازد، آثار قرارداد از زمان انعقاد مرتفع مي

 گردد.اگر قرارداد را ابطال ننمايد، قرارداد از وضعيّتِ قابليّت ابطال خارج مي

ب ان محسواير سلم قراردادهاي نافذ قابل ابطال در حقوقموارد ذيل به عنوان مصاديق م

 مي گردند:

                                 
در فقه و اصول صحت به فعلي و تاهلي تقسيم مي گردد. صحّتِ فعلي به اين معنا است که چون همه اجزاء عقد با  1

گردد، در صحّتِ تأهلي چون بعضي از اجزاء عقد شرائط معتبره شکل گرفته است پس آثار عقد بر آن مترتّب مي
عليقي دارد و اگر بقيه اجزاء و شرائط به آن ضميمه گردد، مانند موجود است پس اثر خاص خود را که اثري است ت

: 1372شود. )گرجي، اجازه مالک در عقد فضولي و رضاي مکره در عقد اکراهي، آثار عقد بر آن مترتّب مي
107.) 
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قرارداد کمک و نجات در دريا که در حين خطر و تحت تاثير آن منعقد شده و  (1)

(، 1343مصوب  1قانون دريايي 179شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد )ماده 

ن منعقد شده و شرايط آن به قرارداد معاضدت و نجات که در حين خطر و تحت تاثير آ

و قراردادي که  2بروکسل( 1910کنوانسيون  7تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد )ماده 

 7تحت فشار ناروا يا تحت تاثير خطر منعقد شده و شرايط آن غير منصفانه باشد )ماده 

 که ايران به اين دو کنوانسيون ملحق گرديده است(؛ 3لندن( 1989کنوانسيون 

اليحه اصالح قسمتي  131مشمول کنترل مديران شرکتهاي سهامي )ماده  معامالت (2)

 4(؛1347از قانون تجارت مصوب 

 5(61ماده  7قراردادهاي مخل رقابت در بازار شامل ادغام شرکت ها )موضوع بند  (3)

( قانون 51و قراردادهاي مرتبط با حقوق انحصاري ناشي از مالکيت فکري )موضوع ماده 

 .6( قانون اساسي44لي اصل )هاي کاجراي سياست

                                 
ادگاه : هر قرارداد کمک و نجات که در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص د179مادّه » 1

 «. ...وسيله دادگاه باطل ... شود غير عادالنه باشد ممکن است به تقاضاي هر يک از طرفين، به 
هر قرارداد معاضدت و نجاتي که در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده باشد ممکن »اين ماده مقرر مي دارد:  2

که شرايط آن به تشخيص دادگاه غير شروط بر اينوسيله دادگاه ابطال ... شود ماست به تقاضاي هر يک از طرفين به
عادالنه باشد. در تمام موارد، وقتي ثابت شود رضايت يکي از طرفين در اثر حيله و خدعه يا اغفال جلب شده است 

تواند به يا اجرتي که در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام يافته فوق العاده زياد و يا کم باشد، دادگاه مي
 «يکي از طرفين، قرارداد را ... ابطال نمايد. تقاضاي

توان ابطال ... نمود اگر: الف: قرارداد تحت فشار قرارداد يا هر يک از شرايط مندرج در آن را مي»مطابق اين ماده:    3
ي که ناروا يا تحت تأثير خطر منعقد شده و شرايط آن غير منصفانه باشد و يا پرداخت، بر اساس قرارداد براي خدمات

 «. عمالً عرضه شده بيش از اندازه زياد بوده يا بسيار اندک باشد
گرفته باشد، اين قانون بدون اجازة هيئت مديره صورت  129که معامالت مذکور در مادّه در صورتي»طبق اين مادّه:   4

تواند تا رکت ميها را تصويب نکند، آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شهرگاه مجمع عمومي عادي شرکت آن
که معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ کشف آن، سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي

اليحه جديد قانون  607در مادّه  131مشابه حکم مادّه ...«. بطالن معامله را از دادگاه صالحيتدار درخواست کند 
 تجارت نيز آمده است.

( اين قانون انجام 48ماده مقرر مي دارد: ... دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعيت مادّه )اين  7بند   5
 «شده...

 48تا  44حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالکيّت فکري نبايد موجب نقض مواد »مزبور مقرر مي دارد:  51مادّه   6
ر خواهد داشت يک يا چند تصميم زير را اتخاذ کند: ... )ج(: اين قانون شود. در اين صورت، شوراي رقابت اختيا
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نسه فرا دو مصداق نخست، با معيارهاي قراردادهاي قابل ابطال در حقوق انگليس و

اساسي مورد  ( قانون44منطبق است، اما مواردي که در قانون اجراي سياستهاي کلي اصل )

ي يعيارهامکه  پيش بيني واقع شده، با هيچ يک از اين معيارها مطابقت ندارد. توضيح اين

ار ش قرکه در خصوص  قراردادهاي قابل ابطال در حقوق انگليس و فرانسه مورد پذير

 گرفته از اين قرار است:

، ، تنهاين روا( مبناي قابليت ابطال، حمايت از منافع شخص يا اشخاص معين است؛ از 1)

د نمي توااً نشخص يا اشخاصِ ذينفع مي توانند خواستار ابطال قرارداد شوند؛ دادرس راس

 قرارداد را ابطال نمايد بلکه ابطال بايد مسبوق به درخواست ذينفع باشد؛

ز حق ني، ا( حق ابطال، قابل اسقاط است و ذينفع مي تواند با تاييد صريح يا ضم2)

 ابطال صرفنظر نمايد؛

ر فرض اور د(ابطال قرارداد، ماهيت قضايي دارد و بايد از سوي مرجع قضايي )يا د3)

 مه داوري( مورد رسيدگي و صدور راي قرار گيرد.وجود موافقت نا

انون ق( 44اين در حالي است که در مواردي که در قانون اجراي سياستهاي کلي اصل )

 ال، حفظابط اساسي به عنوان مصاديق قراردادهاي قابل ابطال معرفي شده، مبناي قابليت

رخواست ه دبال، موکول منافع عمومي و جلوگيري از اخالل در بازار است. رسيدگي به ابط

براي  زار،شخص يا اشخاص معين نيست و اطالع از انعقاد قراردادهاي مخل رقابت در با

سيدگي رارد شروع رسيدگي و ابطال آنها کافي است. شوراي رقابت، راسا نيز مي تواند و

 از سوي بطالاشود. با توجه به اين که در اين موارد، منافع عموم مطرح است، اسقاط حق 

اييد بليّت تز قاشخص يا اشخاص ذينفع، باعث زوال حق ابطال نيست و اين قبيل قراردادها، ا

 .ي نمايدگي مبرخوردار نيستند. بعالوه مرجعي غير قضايي )شوراي رقابت( به ابطال رسيد

را تنها در مواردي قابل طرح و « ابطال»در رويه قضايي، بعضي از محاکم، خواسته 

قرارداد از صحّت فعلي برخوردار بوده و متعاقبًا ذينفع، خواستارِ ابطال استماع مي دانند که 

                                                                          
و « الف»ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي ابطال قراردادها، توافق

 «اين ماده.« ب»
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آن گردد. در يک پرونده در شعبه اول دادگاه بخش فشافويه که خواهان، خواستار صدور 

حکم به ابطالِ قرارداد واگذاري يک قطعه زمين واقع در اراضي شهرک صنعتي به جهت 

مورخ  950699بود، دادگاه طي دادنامه شماره  انتقال به غير بدون اذن خواهان گرديده

ابطال در لغت به معناي باطل کردن بوده و در اصطالحِ »... ، اعالم نمود: 30/9/1395

حقوقي ابطال يا بطالن عارضي بدين معنا است که عقد پس از اين که صحيحاً واقع شد، 

باشد و آثارِ عمل حقوقي را  بعداً به واسطة عاملي باطل شود و اين بطالن اثر قهقرايي داشته

نسبت به ماقبل مرتفع نمايد، ابطال يا بطالن عارضي جز در موارد استثنائي ... در حقوق 

 «.ايران وجود ندارد...

 : قرارداد غيرنافذ قابل ابطال: قرارداد غيرنافذ قابل ابطال33-11-22

أهلي تتِ مقصود از قراردادهاي قابلِ ابطال در اينجا قراردادهايي است که از صحّ

ارد، دجود عني ارکان و شرايط عمومي و اختصاصيِ صحّت در آن ها وبرخوردار هستند؛ ي

( 133: 1393، 1ج  امّا به دليل فقدان شرط نفوذ، عقد از آثار حقوقي بي بهره است. )مکارم،

ن را رد دد يا آب گردر نتيجه ذينفع مي تواند آن را تنفيذ کند تا آثار اصلي عقد بر آن مترت

 خص مکرهند شد. ابطال مي تواند توسط يک طرف قرارداد مانو به تعبير ديگر ابطال نماي

له فضولي ( يا شخص اصيل در معام541: 1، ج1392؛ کاتوزيان، 180: 1388، 1)شهيدي، ج

مالک  واي که راجع به يک معامله فضولي بوده در خواست گردد. براي مثال، در پرونده

فته، خواهان، ورد رسيدگي قرار گردادگاه حقوقِي تهران م 190آن را رد کرده و در شعبه 

ده، لک گرديد مارخواستار اعالم بطالن قرارداد و استرداد ثمن معامله فضولي با عنايت به 

ر ابطال ب، حکم 20/10/1391مورخ  00934که دادگاه بدوي نهايتاً طي دادنامه شماره 

نيز طي دادنامه  اندادگاه تجديد نظر استان تهر 28معامله موضوع مبايعه نامه صادر و شعبه 

ه نقل از راي دادگاه بدوي را تأييد نموده است. )ب 05/03/1392مورخ  920221شماره 

 (145-146: 1397زينالي، 

ابطال مي تواند توسط شخص ثالث انجام گيرد: مانند ديان واقف در وقف )ماده 

نسبت به  ق.م(، توسط ديان متوفي849ق.م(، توسط ورثه در وصيت زياده بر ثلث )ماده 65

ق.م(، توسط مالک در معامله فضولي 871معامالت ورثه در خصوص اعيان ترکه )ماده 
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ق.م(. براي مورد 793به بعد ق.م( و توسط مرتهن نسبت به تصرفات راهن )ماده  250)مواد 

 اخير به آراي ذيل نيز مي توان اشاره کرد.

ند عادي فروخته بود، در پرونده اي که خوانده سرقفلي ملک مورد رهن خود را با س

خواهان خواستار ابطال فروش شده و دادگاه پس از رسيدگي، راي به ابطال قرارداد و خلع 

ديوانعالي کشور اين راي را نقض نموده و اظهار  21يد خوانده صادر نموده است. شعبه 

داشته که واگذاري سرقفلي با حقوق مرتهن منافاتي نداشته است. در پرونده ديگري 

ده سرقفلي ملک مورد رهن خود را انتقال داده و خواهان تقاضاي ابطال قرارداد و خلع خوان

يد از ملک را داشته است. دادگاه با توجه به اين که انتقال سرقفلي بدون اذن مرتهن بوده 

حکم به ابطال فروش نامه عادي و خلع يد از ملک را صادر نموده است. اين راي مورد 

، 14و  21عالي کشور قرار گرفته است.  به علت تهافت آراي شعب ديوان 14تاييد شعبه 

موضوع در هيات عمومي ديوانعالي کشور طرح و منتهي به صدور رأي وحدت رويه 

گرديده است. ديوان با اکثريت رأي شعبه چهاردهم را  20/08/1376مورخ  620شماره 

به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ...  انتقال سرقفلي مغازه مرهونه»... تاييد و با اين بيان که: 

از عدم نفوذ به جاي ابطال استفاده کرده است. )مذاکرات و آراي هيات « نافذ نيست...

 1(427-450: 1383، 1376عمومي ديوانعالي کشور سال 

 : قرارداد قابل ابطال بدون اثر قهقرايی: قرارداد قابل ابطال بدون اثر قهقرايی33-22

دگاه قرارداد را ابطال در اين نوع قرارداد، شخص ذينفع مي تواند بدون نياز به حکم دا

اخذ به شفعه هر معامله اي را که مشتري »( قانون مدني مقرر مي دارد که 816کند. ماده )

بنابراين، شفيع «. قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مي نمايد

اثر قهقرايي ندارد، بلکه معامله انجام شده را بين بايع و مشتري ابطال مي نمايد اما اين ابطال 

( قانون مدني مقرر مي 819از لحظه ابطال تاثير مي گذارد. به همين دليل است که ماده )

                                 
از سوي « رد»اين موارد، ، صحيح نيست زيرا در «ابطال»به نظر مي رسد در مورد اين قبيل قراردادها طرح خواسته  1

محسوب مي گردد. از اين رو، ابطال از سوي دادگاه واقع نمي گردد تا خواسته ابطالِ قرارداد معنا « ابطال»ذينفع، 

 پيدا کند. در اين موارد بايد از دادگاه خواسته شود تا بطالن را احراز و اعالم دارد.
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دارد که نمائاتي که قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود، در صورتي که منفصل 

 باشد به مشتري تعلق دارد.

 

 قرارداد قابل ابطال در فقه. 4

 يز موردنقهي فبطال در فقه بي سابقه نيست و در برخي از منابع مفهوم قرارداد قابل ا

 «ازالة آن»و « يءافساد ش»در لغت عرب، از جمله به معاني « ابطال»بررسي قرار گرفته است. 

ي ، با اضافه به عمل( ابطال در فقه اماميه، از جمله42به کار رفته است.)عبدالرحمن، بي تا: 

م شرعي عِ حکغير عبادي )مانند عقد(، که متعلّق يا موضوخواه عبادي )مانند وضوء( يا 

 (217-218:  1426پژوهشگران،  رود. )جمعي ازاست به کار مي

ه يران، باقوق به نظر مي رسد که مي توان قراردادهاي قابل ابطال در فقه را، مانند ح

 طور کلي به دو بخش به شرح زير تقسيم نمود. تقسيم نمود.

 ابطال با اثر قهقرايیابطال با اثر قهقرايی  قرارداد قابلقرارداد قابل  .44-11

مي شود  ثر واقعل موابطال قراردادهاي قابل ابطال يا اثر قهقرايي دارد و يا از لحظه ابطا

 که به طور موجز به آنها اشاره مي شود.

 قرارداد نافذ قابل ابطالقرارداد نافذ قابل ابطال  ..44-11-11

مهمترين قرارداد قابل ابطال قراردادي است که به طور صحيح واقع شده و نافذ است اما 

و  22: 1425م يا قاضي آن را ابطال مي نمايد. )موسسه دائره معارف الفقه االسالمي، حاک

( ظاهرا مقصود از ابطال در اصطالح فقها همين معناست يعني خود قرارداد ابطال 44-43

گردد نه اين که نقض يا از آن رفع اثر گردد و يا اين که عقد از ابتدا باطل باشد، گرچه 

بطال را در غير معناي حقيقي خود نيز استعمال کرده اند. )موسسه دائره بعضي از فقها لفظ ا

( الزم به ذکر است که قرارداد قابل ابطال و مباني آن 22-23: 1425معارف الفقه االسالمي، 

در کتب فقهي به صورت مبسوط تبيين نگرديده است اما يکي از قراردادهاي قابل ابطال، 

خاطر مصالح عمومي ابطال مي گردد. امام خميني در  قراردادي است که توسط حاکم به

تبيين اختيارات حکومت اسالمي که توسط حاکم يا ولي فقيه اعمال مي شود فرموده اند: 

حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن »
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(. در 452: 1378)خميني،  «قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، يک جانبه لغو کند

اين ديدگاه، مبناي ابطال حمايت از مصالح کشور و اسالم ذکر شده است اما مباني ابطال 

در قراردادهايي که طرفين آن اشخاص خصوصي هستند تبيين نگرديده است گرچه به نظر 

 مي رسد که مي توان غير عادالنه بودن قرارداد را به عنوان يکي از مباني مطرح کرد.

 قرارداد غير نافذ قابل ابطالقرارداد غير نافذ قابل ابطال. . 44-11-22

داد از جه قرارنتي قرارداد غير نافذ را مي توان با عدم اجازه و رد آن ابطال نمود که در

 رارداد،رف قابتدا فاقد اثر مي گردد. براي مثال، ابطال قرارداد ممکن است توسط يک ط

در  توسط اصيل ( يا277: 1394مانند ابطال عقد اکراهي توسط شخص مکره )خميني، 

رد. ابطال قرارداد ممکن است توسط ( صورت گي277-279: 1394نکاح فضولي )خميني، 

 سالمي،ه االشخص ثالث مانند ابطال معامله فضولي توسط مالک )موسسه دائره معارف الفق

(، ابطال وصيت 544و  542: 1394 ؛ خميني، 477-482: 1425؛ انصاري، 44و  29: 1425

عامله راهن نسبت به م(، ابطال 301-303: 28،ج1981سط وراث )نجفي، مازاد بر ثلث تو

معامله مفلس توسط  ( و ابطال199-201: 25،ج1981مورد رهن توسط مرتهن )نجفي، 

 ( انجام پذيرد.542: 1394طلبکاران )خميني، 

 قرارداد قابل ابطال بدون اثر قهقرايیقرارداد قابل ابطال بدون اثر قهقرايی. . 44-22

ندارد  قراييکه اگر ابطال شود اثر قهيکي از بارزترين مصاديق قرارداد قابل ابطال 

ي قراردادي است که يکي از دو شريک حصه خودش از ملک مشترک را به شخص ثالث

ي برد ز بين مارا  بفروشد و شفيع با اخذ به شفعه آن را ابطال کند. اين ابطال بقاي معامله

؛ 44: 1425ولي نسبت به گذشته تاثيري ندارد. )موسسه دائره معارف الفقه االسالمي، 

 (352-355و  320: 37،ج1981نجفي، 

مطابق بيانيه امام خميني که در باال به آن اشاره شد، ممکن است حاکم تشخيص دهد 

که يک قرارداد را به خاطر مصلحت عمومي ابطال کند بدون اين که اثر قهقرايي داشته 

قانوني را  1358سال باشد. براي مثال، شوراي انقالب )که چند فقيه عضو آن بوده اند( در 

گذراند که به موجب آن ادارات دولتي مي توانستند محل مورد اجاره خود را، در صورتي 

که نياز به آن نداشتتد، و مدت اجاره آنها به اتمام نرسيده بود، با ابالغ موضوع به موجر 
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 ( گرچه از لفظ منفسخ در اين77: 58روز  تخليه کنند. )مجموعه قوانين سال  15ظرف 

 قانون استفاده شده اما به وضوح اين اقدام ابطال بدون اثر قهقرايي است.

 

 گيرينتيجه

رداد ول، قراته اقرارداد قابل ابطال در حقوق انگليس به دو دسته تقسيم مي گردد: در دس

ته دوم ر دسدقابل ابطال صحيح و داراي اثر است اما دادگاه حکم به ابطال آن مي دهد. 

د. در ي شومطال شامل معامالت فضولي و اکراهي و بعضي معامالت صغار قرارداد قابل اب

ع اول ر نودحقوق فرانسه بطالن به بطالن مطلق و بطالن نسبي تقسيم مي شود که بطالن 

ست. اخاص براي حمايت از منافع عمومي و بطالن در نوع دوم براي حمايت از منافع اش

 قرارداد قابل ابطال همان بطالن نسبي است.

و بطالن  انگليس ل درقرارداد قابل ابطال در حقوق ايران و فقه را که با قرارداد قابل ابطا

ي قابل ردادهاقرا( 1نسبي در فرانسه انطباق دارد، مي توان به دو بخش کلي تقسيم کرد: )

ه از ک اييابطال با اثر قهقرايي که خود به دو بخش تقسيم مي گردد: )الف( قرارداده

نفع يا ذياز  تيماح يامّا  برا ند و از زمان انعقاد آثار حقوقي دارند،خورداربر يصحّت فعل

 همفرا اکما حيتوسط قاضي  ابطال و ازاله آثار از زمان انعقاد عقد ، امکانِمنافع عمومي

ن پذير کم امکاا حا. در فقه، قرارداد قابل ابطال ازاين نوع، نيز به حکم قاضي يده استگردي

وشن اص ربطال به خاطر مصالح عمومي روشن اما به خاطر منافع اشخاست گرچه مباني ا

ا يتنفيذ  ن راآنيست. )ب( قراردادهاي غير نافذ که از صحت تاهلي برخوردارند و مي توان 

ابطال بدون اثر  ( قراردادهاي قابل2رد کرد. در صورت رد يا ابطال اثر آن قهقرايي است. )

ه که شفعه خذ بع به فروش ملک مشترک، توسط شفيع با اقهقرايي مانند ابطال قرارداد، راج

و زمان  معامله بين قرارداد را از حين اخذ به شفعه ابطال مي نمايد و نسبت به آثار قرارداد

 اخذ به شفعه تاثيري ندارد.

جايگاه قرارداد غير نافذ قابل ابطال با اثر قهقرايي و قرارداد قابل ابطال بدون اثر قهقرايي 

ايران و فقه روشن است اما قرارداد نافذ قابل ابطال )که نوع حقيقي قرارداد قابل  در حقوق

ابطال است( و بخصوص مباني ابطال آن، در صورتي که متقاضي ابطال اشخاص حقيقي يا 
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حقوقي خصوصي باشند، نياز به تحقيق و بررسي بيشتري دارد گرچه اجماال عدل وانصاف 

 گردد.مي تواند به عنوان مبنا مطرح 

 

 منابع

، تهران، انتشارات کتابفروشي حقوق مدنیش، 1376امامي، سيد حسن،  (1

 .2،ج11اسالميه،چ

 .3ج،7، قم،مجمع الفکر االسالمي،چکتاب المکاسبق، 1425انصاري، مرتضي،  (2

، مبسوط در ترمینولوژي حقوقش، 1381 د جعفر،محمّ ،يلنگرود يجعفر (3

 .1،ج2،چگنج دانش کتايخانه ،تهران

ق، 1426ژوهشگران )زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي(، جمعي از پ (4

، قم، موسسه دائره فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم

 المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل البيت عليهم السالم.

شر آثار امام ، تهران، موسسه تنظيم و نتحریر الوسیلهش، 1394خميني، روح اهلل ،  (5

 .1،ج3خميني،چ

م و نشر آثار امام ، تهران، موسسه تنظيصحیفه امامش، 1378، ----------- (6

 .20خميني،ج

، دعواي ابطال معامله در رویه دادگاه هاش، 1397زينالي، مهدي،  (7

 .7تهران،انتشارات چراغ دانش،چ

لبي ، بيروت، منشورات الحنظریه العقدم، 1998سنهوري، عبدالرزاق احمد،  (8

 .2،ج2الحقوقيه،چ

، حقوق مدنی: تشکیل قراردادها و تعهداتش، 1388شهيدي، مهدي،  (9

 .1،ج7تهران، انتشارات مجد،چ
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