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Abstract 

In the civil code of iran, as in the french civil code, a special section is not 

allocated to the nullity of contracts and contracts, but we can obtain from the 

fragmented texts of civil law to common rules. due to the failure of iranian civil 

code regarding nullity, in our law, guaranteeing the basic conditions of the contract 

has not devoted itself to itself, so we decided to design a legal vacuum as far as 

possible about the nullity and effects of which we think is one of the most 

important issues that should be considered in this regard. also to clarify the aspects 

of better discussion, we have studied comparative study in french law because the 

rights of iran have been influenced by french law. 

Keywords: Invalidation of a contract, Iranian law, French law, Contract 

degradability, contract correspondents. 
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 چکیده

فرانسه، مدنی  قانون  همانند  ايران،  مدنی  قانون  خاصـی   در  قراردادها   بخش  و  عقود  بطالن  بحث  به 

اختصاص داده نشده اسـت، بلكـه مـیتـوانیم از نصـوص پراكندة قانون مدنی به قواعد عامی در اين 

باب دست يابیم. با توجه به نقص قانون مدنی ايران در خصـوص بطـالن، در حقـوق مـا، تضـمین 

مقاله   نينگارش ا  ت ی اهم  لذاده است،  شـرايط اساسی قرارداد نظرية مستقلی را به خود اختصاص ندا

كه   مهمترين مسائلی آنجاست  از  يكـی  مـا  بنظـر  كـه  آن  از  ناشی  آثار  و  دربارة بطالن  امكان  تا حد 

ترتیب شايد  بدين  تا  كنـیم  را طـرح  بحثهايی  گیرد  قرار  توجه  اين خصوص مورد  در  بايد  كه  است 

حوزه   نيچرا كه قبال در ا  مزبـور را تـا حـدي پـركنیمبتوانیم با تحقیق و بحث علمی، خأل قـانونی  

 مطالعة  به  مقايسه ايبا روش    ،شود  روشن   بهتر   بحث   جوانب   اينكه  براي   ، همچنین  كار نشده است.

 است.  پذيرفته زيادي تأثیر فرانسه وق ـ حق  از رانـ اي  وقـ حق راـ زي ،پرداختهايم فرانسه حقوق در تطبیقی

 . طرفین قرارداد ،تجزيه پذيري قرارداد ،فرانسه ، حقوقحقوق ايران ،بطالن قراردادواژگان کلیدی: 
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 و بیان مسئله مقدمه 

كامل قرارداد و   يزاجراین  رانيكامل عقد است درحقوق ا  يقرارداد اجرا  نیطرف  یاز آنجا كه هدف اصل

نموده است اما  دیامر تاك  نيبر ا يدر موارد متعدد زیو قانونگذار ن باشدیم ت یپابرجا بودن آن حائز اهم

به نام   ی كه از اصل  ست مرحله ا  نيشود در ا   ی نم  یكامل آن منته  يقرارداد منعقده به اجرا   یدر تمام

از   یدر بخش  یوجود مانع  لیالن آن به دلبط  ا ي.فسخ كل عقد  ديآیم  انیقرداد سخن به م   يريپذهيتجز

را   یقرارداد الزم  يابه هر بهانه  توانینم  نكهي قرارداد با مد نظر قرار دادن اصل اصاله اللزوم قرارداد و ا

چرا كه اصول حاكم بر قرارداد   ست ی ن  دهيو پسند  موجه  زیبر هم زد و از نظر حقوق ن  باشدیم  يكه امر

از قرارداد كل عقد در معرض انحالل قرار دهد.   یدر قسمت  ینقص  ن يكه كوچكتر  شودیمانع از آن م

مواقع موجب وارد   یقرارداد نبوده و در بعض  نیخواسته طرف   شهیفسخ قرارداد هم  ايبطالن    نی.همچن

به طرف م  نیآمدن ضرر  ب  شودی عقد  تجز  اتوجهكه  اجرا  یقرارداد درصورت  يريپذهياصل  امكان   يكه 

آن فقط   ي و ضمانت اجرا  گرددیاز قرارداد به كل قرارداد بر نم  یبخش  يكامل قرارداد نباشد عدم اجرا

مابق  شودیمحدود به همان قسمت م اعتبار و صحت خود استوار م  یو  به   يريپذهي. تجزباشدیعقد 

عنوان   به  م  کيقرارداد  ن  هماصل  فرانسه  حقوق  تطب  رفتهيپذ  زیدر  مطالعه  كه  است  ب  یقیشده   نیما 

با نگاه و مد نظر قرار دادن اصل اصاله   زین  رانيانجام خواهد شد. در حقوق ا  زیو فرانسه ن  رانيحقوق ا

از قرارداد   ی بخش  ي در صورت عدم اجرا  یعقد حت  ياز حفظ و اجرا   یاللزوم و اصل صحت كه حاك 

نظ مد  با  قانون  ردارند. و  انفساخ، فسخ جزئ  یقراردادن متون  مبنا  یاز جمله  بر  اراده   يو بطالن عقد 

 يموارد استثناها   یهر چند در برخ  رفتياصل پذ  کي را به عنوان    يريپذ  هيتجز  توانیقرارداد م  نیطرف

 وجود دارد.  يمحدود

 ضرورت و اهمیت تحقیق

م  قرارداد منعقد  كامل  تحقق  وقصد  هدف  تحقق    یبه  ضمانت   اي شود.عدم  اعمال  به  قرارداد  نقض 

شود.عدم تحقق ونقض ممكن است   یم  یجبران خسارت منته  تاينها  بطالن ، فسخ و  لیاز قب  يیاجراها

 هيكل تجز  ک يفرض ممكن است تصور شود، عقد    نياز عقد رخ دهد.در ا  یبخش  ا ينسبت به تمام  

ن  يی جز  ا ي  یعدم تحقق ونقض كل  نیب  ی كه تفاوت  ت اس  ريناپذ ضمانت اجرا بر هر دو   ک ي  ست،ی آن 

در سرنوشت آن كه همان زوال   ير یاز عقد تاث  یبخش   يامكان اجرا  ا ياست وتحقق ،اجرا    يمورد جار

فسخ كل قرارداد درهردرجه ازعدم تحقق   ايشود بطالن    یثابت م   قی دق  ی بررس  كل است ندارد. اما با 

، هم اراده و  شهیونقض  منافع طرفها  نیتام  مطابق  ن  ي كننده  به   اي. بطالن  ست یقرارداد  فسخ كل عقد 

تحقق    لیدل بخش   ايعدم  ن  ینقض  موجه  بسا  چه  حقوق ست یازآن  اصول  اجازه   ی.  عقد  بر  حاكم 

بخش  دهندینم مانع در  در  یبه صرف حدوث  آن  قرارداد،كل  گ   از  قرار  اردیمعرض زوال  از   ني.  امر 

نقض   ايكه به موجب آن در صورت عدم تحقق    ردیگ   یقرارداد نشات م  يريپذ  هيجزبه نام ت  یاصل

عقد به اعتبار وصحت   یمابق  و  گرددیمربوطه محدود به همان بخش م  ياز عقد ضمانت اجرا  یبخش

به موجب اصل تجزيه پذيري قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و يا تخلف از   . است   یخود باق

از عقد وارد می شود و  بر همان بخش  تنها  يا فسخ(  از عقد ضمانت اجراي مربوطه )بطالن  بخشی 
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حقوق   اصل مهم از جمله بر  کيقرارداد به عنوان    يريپذ  هيتجز  مابقی عقد به اعتبار خود باقی است.

از جمله قاعده انحالل عقد واحد   یبا استفاده از مستندات فقه  زین  رانيت. در حقوق احاكم اس   فرانسه

 انقض يعقد ولودر صورت عدم تحقق    يبه عقودمتعدد،اصول صحت ولزوم كه داللت بر حفظ واجرا 

دارند،  یبخش آن  قانون  از  استقرادرمتون  از  حاصل  قب  یاحكام  و  لی از  جز  بطالن   فساخ، ان  ،يیفسخ 

با توجه   . رفت يرا به عنوان اصل پذ  يريپذ  ه يتجز  توانیعقد م  ي اراده طرفها  ي برمبنا  مقصودباالصاله و

 پژوهش حاضر بیش از پیش تبیین می گردد. به مطالب پیش گفته ضرورت تحقیق در خصوص 

 پیشینه پژوهش

بررسی برخی از در خصوص موضوع فوق تحقیقات محدودي صورت گرفته شده است كه در ذيل به  

 آنها می پردازيم:

يوشانلويی  جعفر  - )  نوري  ابوالفضل شاهین  »  1397و  با عنوان  اي  مقاله  در  نوآوری های حقوق ( 

حقوق قراردادهاي فرانسه « بیان می كند:  قراردادهای جديد فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقي ايران 

ا داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود همواره تاثیري غیرقابل انكار بر حقوق قراردادهاي م

فرانسه  حقوقی  دكترين  و  مدنی  قانون  به  اي  ويژه  توجه  قراردادها،  حوزه  با  مرتبط  قانونی  متون  بر 

دو  قراردادهاي  حقوق  بین  تنگاتنگ  ارتباطی  وجود  سبب  عوامل  اين  مجموعه  كه  اند  داشته  مبذول 

تصويب از  پس  حال  اين  با  است.  شده  تاثیر   كشور  و  تطبیقی  مطالعه  به  راجع  جديد،  قانون  نهايی 

تحوالت جديد حقوق قراردادهاي فرانسه بر نظام حقوقی ايران تحقیق مدونی صورت نپذيرفته و اين 

 . امر تهیه كنندگان مقاله را به انجام فوري آن مهم مصمم ساخته است

تجزيه پذيری قرارداد   عنوان »  ( در مقاله اي با 1389سید حسین صفايی و جالل سلطان احمدي )-

اصل تجزيه « بیان می كنند:    وين(  1980در حقوق ايران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللي کاال )

اين اصل به صراحت مقرر شده  كاال  المللی  بین  بیع  كنوانسیون  انگلیس و  پذيري قرارداد، در حقوق 

تنها بر بخش   يا فسخ  آن بطالن  اساس  كه بر  با  است  نیز  ايران  نامحقق عقد جاري است. در حقوق 

استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت 

انفساخ،  قبیل موارد متعدد بطالن و فسخ جزيی،  از  در متون قانونی  از استقرا  لزوم، احكام حاصل  و 

اراده مبناي  بر  و  باالصاله  مقصود  اصل   ضابطه  عنوان  به  را  پذيري  تجزيه  توان  می  عقد  هاي  طرف 

 .پذيرفت. موارد معارض استثناهايی محدود است كه بر آن وارد شده است 

فسخ جزيي يا تجزيه قرارداد در کنوانسیون ( در مقاله اي با عنوان »  1382اكبر میرزانژاد جويباري )-

و فروشنده در   داريبر آن است كه حقوق خر  یمقاله سع  نيدر ا«  بیع بین المللي کاال و حقوق ايران

 ني ا  جهیشود.نت   ی بررس  ران يكاال و حقوق ا  یالملل  نیب  عیب  ونیگونه فروض مطابق مقررات كنوانس   نيا

و   طیبس   ا يباشد    یكه قرارداد اقساط  نيحسب ا   هیحكم قض  ونی دهد كه از نظر كنوانس  ینشان م  یبررس

 ی م   ن، يمتفاوت خواهد بود. با وجود ا  ر، یخ  اي باشد    هيقابل تجز  یعی ا طبي  یموضوع آن از نظر حقوق

گرا كه  كرد  ادعا  تدو  شيتوان  دل  نيمحسوس  به  قرارداد  كل  فسخ  از  اجتناب  آن  نقض   ل یكنندگان 
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نها  یبخش و  آن  تجز  تاًياز  در حال  هيقبول  است،  ا  یقرارداد  در حقوق  فسخ جزئ  رانيكه   اي  ی اصوالً 

 . ست یقرارداد مجاز ن هيتجز

 

 اتیکل -1

شـود متولـد  اعتبـار  عـالم  در  عقـد  اينكه  و   ؛ براي  صحت  براي  قانونگذار  كه  شرايطی  اسـت  الزم 

شرايط اساسی   190ماده    اعتبار عقود و قراردادها در نظر گرفته رعايـت گردد.  قانون مدنی ايران، در

است؛ داده  قرار  اشاره  مورد  را  معامله  طرفین؛  1»....صحت  رضاي  و  قصد  طرفین؛  2ـ  اهلیت  ـ 3ـ 

. به نظر برخی اساتید از ظاهر ماده »وعیت جهت معامله.ـ مشر4موضوع معین كه مورد معامله باشد؛  

قانون مدنی بر میآيد كه هر يک از شـرايط مـذكور بـراي صحت الزم است و فقدان آنها موجب  190

ولی بنظر ما از ظاهر ماده ضمانت اجـراي بطالن به معناي خاص (  130،  1377شهیدي،  )  بطالن است.

معلوم میشود كه فقدان   213و    209مواد قانون مدنی از جمله مـواد  مستفاد نیست و با مالحظة ساير  

شرايط صحت، همیشه داراي يک اثر و نتیجه نیست و به عبـارتی ضمانت اجراي اين شرايط همیشه 

بـه ذهـن خطور میكند همانا بطالن است؛ لكن   2يكسان نیست. كـه سـريعا  گرچه ضمانت اجرايی 

 (297 ،1378)كاتوزيان، .در اين موارد نیسـت  بطالن همیشه بهترين راه حل عملی

 

 تعريف عقد باطل  -2

به كار   ادر فقه امامیـه و أيضـا در قـانون مـدنی ايران، دو اصطالح عقد فاسد و عقد باطل به يک معن

قانون مدنی   ٦54میرود و مقصود عقدي است كه اثر حقوقی ندارد و قابل تنفیذ بعدي نیست. مادة  

ذاتا كه  عقودي  از  گـروه  آن  مـورد  در  و  اسـت  نامیـده  فاسد  را  گروبندي  و  قمار  كه  هیچ   ًايران  با 

ايط اساسی نفوذ و ممانعت شرعی براي بوجود آمدن مواجه نیستند و فقط به خـاطر فقـدان يكی از شر

است. رفته  بكار  لفظ بطالن  نیستند،  بعدي هم  تنفیذ  قابل  ندارند و  ، 1374  ،داماد  )محقق   اثر حقوقی 

ثمـره (  117 باشـد.  سـازگار  فـوق  تحلیل  با  اگر  حتی  مدنی  قانون  مواد  در  تعبیر  اختالف  اين  لكن 

چندانی ندارد زيرا در حقوق ايران، از حیث آثار و احكـام تفـاوتی میـان عقـد باطـل و فاسـد، وجود 

 ندارد.  

يا اركان اصلی  هر چند بطالن به عنوان ضمانت اجـراي تخلـف از شرايط اساسی نیز در حقوق فرانسه

برده   بكار  تأثیر   میشودعقد  از  آنرا  و  میكند  معدوم  را  عقـد  بطـالن  چـون  منطقـی  لحاظ  از  و 

نـه ذومراتـب و داراي انواع متعدد، لكن به دلیل پارهاي   ؛میاندازد، لذا بايد بطالن، امري بسیط باشد

قائل ش انواعی  تاريخی، براي بطالن در حقوق فرانسه مراتب و  از حقوقدانان دهاند.  اعتبارات  عدهاي 

هر چند بطالن، اولین ضمانت   فرانسوي بطالن را يک ضمانت اجراي شديد میدانند و لذا گفتـهانـد

ضمانت همیشـه  ولـی  مـیكند  خطور  ذهن  به  كه  است  ضمانت   اجرايی  و  نیست  مناسبی  اجراي 

بطـالن عدهاي  مقابل  در  اما  دارد.  وجود  هم  ديگري  اجرايی  اجراهاي  عادي   ،را ضمانت  و  معمولی 

در عمل   ًاحكام بطالن و مشكالتی كه بعضا  میدانند نه شديد كه بنظر میرسـد، بـا توجـه بـه آثـار و
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بايد يک ضمانت اجـراي  لذا بايد در مواردي كه    بوجود میآورد، بطالن را  شديد بدانیم نه عادي. و 

   حتیاالمكان از بكار گرفتن بطالن بپرهیزيم.دارد  امكان استفاده از ساير ضمانت اجراهـا، وجـود

 

 عقد باطل آثار  -3

 حقوقي  عمل وضعیت  تغییر لحاظ از بطالن آثار -1-3

 حـال   عـین  در  و  باشـد  ابطال  قابل  يا  باطل   قراردادي  چنانچه  كه  میكند  قـرارداد بیان  تبـديل  نظريـة

قرارداد موجود  كـه  عقدي  اعتبار  به   مزبور،  عقد  باشد،  داشته  وجود  آن  در  ديگري  اركـان   اركـانش 

قرارداد  از  طـرفین  چنانچـه  كه  شود  ثابت   آنكه  شرط  به  است   صحیح  ؛است   مطلع   اول  بطـالن 

اين   در  صريحی   حكم  فرانسه،  مدنی قانون  در  . میشد  دوم  قرارداد  انعقاد  به  منصرف  آنان  نیت   میبودند،

 مدنی  قانون.  وجـود دارد  مـیشـمارد   جايز   را  نظريه  اين  از  استفاده   كه   متفرقهاي   كلیات   اما  نیامده  باره

براساس.  نـدارد  صـريحی  نص  قرارداد،  تبديل   نظرية  خصوص   در  ايران  میتوان   عمومی   قواعد  امـا 

 عمل  مبناي  ايران،  حقوق  در  قانون،  همین  19٦مـادة    و  مدنی  قانون  190مادة  1بند  به  توجه  با  گفت 

از  طرفین  حقیقی  ارادة  حقوقی، : مـیكنـد  مقرر  مدنی  قانون  4٦3  مادة  كه  است   جهت   همین  است و 

معلوم  بیـع  در  »اگـر  مجـري  آن  در  بیع  احكام  است   نبوده  بیع  حقیقت   بايع  قصد  كه  شود  شـرط 

 دارد، نمیتواند   تعـارض  طرفین  حقیقی  قصد  با   قرارداد   تبديل  نظرية  چون   ما   نظر  به   لذا  «.نخواهـد بود

 بوده  مدنی قانون مبنـاي نويسندگان  كـه امامیـه، فقـه در بعـالوه  .گیـرد قرار ايران حقوق  پذيرش مورد

 مشـهور قاعـدة و  بالینات« االعمال »انما  روايـاتی همچون مفـاد اسـت، مـا مـدنی حقـوق   بنـاي  زير و

 هنگام  طـرفین در  حقیقـی  ارادة  و  .است   حقیقی  ارادة   تابع  عقد  كه  دارد  داللت   للقصود«  »العقـود تابعه

 نظرية  پذيرش  معتقديم  ما  لذا  .ندارد  ديگري  عقد  به   تعلقی  هیچ  است   باطل   كه   عقدي  تشكیل   به  اقدام

 مدنی  حقوق   و   امامیه  فقه  در  للقصود  تابعه  العقود  قاعـدة  و   اشـاره  مـورد   روايات  به  توجه  با  مزبور

اينكه  عـالوه  .است   ممكن  غیر  ايران  قصد  مورد  كه  چیزي  كه  میكند  ء اقتضا  نیز  حقوقی  منطق  بـر 

خـود  قصد موضوع  را  چیزي طرفین، كه بپذيريم  نمیتوانیم و  باشد نداشته اثـر حقوقی نبـوده،  طـرفین

 نبوده  قصد  كـه مورد  حقـوقی  ماهیـت   چنین  پذيرش  .آيد  بوجود  ديگري  حقوقی   ماهیت   اما  قرار دهند

 زورگويی  و  تحكم  نوعی   ما  نظر  بهاست،    معلولی  و  علی  رابطة  مخالف  منطقی،  نظر  از   اينكه  بر   عالوه

 . است  طرفین  ارادة حاكمیت   بـا اصل متعـارض  و طـرفین حقیقـی قصد به نسبت 

 عقود  پذيری تجزيهاصل  -2-3

در   صراحتی  امر  بادي  در  ايران  حقوق  خورد.   ناپذيريتجزيهيا    پذيريتجزيهدر  نمی  چشم  به  عقد 

عقود و تعهدات در حقوق ايران هستند. مالحظه مواد متعدد قانون مدنی  ناپذيريتجزيهبرخی معتقد به 

و ساير مواد، رجوع به سوابق فقهی )قاعده انحالل عقد واحد   5٦٦و    483و    441و    391همچون مواد  

د كه در بسیاري موارد اجرا و تحقق بخشی ي عقهاطرفتحلیل اراده    آنها به عقود متعدد( و مهم تر از  

از عقد نیز مقصود و مقبول آنهاست، همگی حاكی از قابل خدشه بودن نظر فوق و نامقبول بودن آن 

عقد   بلكه  نیست،  عقد  كل  نقض  همچون  جزيی  نقض  در    پذيرتجزيهاست.  كه  مفهوم  بدين  است. 
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اجراي بخشی از عقد و موضوع تعهد يا  صورت بطالن، عدم اعتبار، عیب، عدم مطابقت و عدم امكان  

؛ مثالً بطالن، فسخ يا انفساخ گیردمیشرط ضمن عقد، ضمانت اجراي مربوط فقط بر آن بخش تعلق  

 تنها بر همان بخش از عقد وارد شده و اصول صحت و لزوم بر بخش باقی مانده از عقد جاري است.

 عقد از شرط ضمن آن  پذيریتجزيه -1-2-3

اي بین با وجود اين كه شروط ضمن عقد در مجموع بخشی از مفاد عقد هستند، اما رابطه اين دو رابطه

از شرط در قانون مدنی حاكم است. جز در مورد   پذيريتجزيهاصل و فرع است و استقالل و   عقد 

-1موجب بطالن عقد است:  گويد:» شروط مفصله ذيل باطل و  قانون مدنی كه می  233ماده    ،خاص

شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.« فساد و -2شرط خالف مقتضاي عقد؛  

از عقد تجزيه میبطالن شرط موجب فساد عقد نمی اين شود و شرط  باطلی كه مطابق  شود. شروط 

آن را زايل   زنند و شرايط صحت شوند مستقیماً به صحت عقد اصلی صدمه میماده موجب بطالن می

تبعی، نمی كنند و به همین علت موجب بطالن عقد می می تواند سرايت به گردند واال بطالن موجود 

قانون مدنی نیز در صورت عدم   243و  242و  240و    239و    235موجود اصلی نمايد. به موجب مواد  

ارداد كه در واقع  تحقق شرط، عقد به اعتبار و قوت خود باقی است. تنها براي مشروط له حق فسخ قر

شود. طبق اين ماده ايجاد می  ؛قانون مدنی است   441اي از خیار تبعض صفقه موضوع ماده  خود چهره

زمانی حاصل می تبعض صفقه  از بطالن، خیار  اعم  به هر علتی  آن  از  به بخشی  نسبت  كه عقد  شود 

می معامله  ديگر  اينجا طرف  در  باشد.  شده  منحل  و...  انفساخ  قفسخ،  به  تواند  را  عقد  سمت صحیح 

استناد منحل شدن قسمت ديگر و جهت دفع ضرر ناشی از تجزيه معامله فسخ كند. چهره ديگري از 

كنیم. عقدي كه بتوان به واسطه خیار اين قاعده را در حق فسخ ناشی از عدم تحقق شرط مشاهده می

باشد تجزيه  قابل  عقدي  بايد  كرد  فسخ  را  آن  اين  ؛تبعض صفقه  از  غیر  تشكیل   مگر  عقد  كه  است 

ي شروط آن؟ پس عقد مجموعه واحدي متشكل از اصل و فرع است كه شود از خود عقد به عالوهمی

باشند. پس قسمت اصلی آن عقد و قسمت فرعی آن شرط است كه اين دو قابل تجزيه از يكديگر می 

شود كه ممتنع بوده    زمانی كه قسمتی از اين عقد يعنی شرط ضمن آن به داليلی ممتنع شود يا معلوم

آن شرط شود بطالن  باعث  قرارداد    ؛است و  تجزيه ي  از  زيان حاصل  استناد  به  له  د توان میمشروط 

قسمت ديگر عقد كه جزء اصلی آن است را فسخ كند كه اين فسخ چهره ي ديگري از خیار تبعض 

 صفقه است.

 عقد پس از بطالن بخشي از عقد پذيریتجزيه -2-2-3

باشد از قرارداد باطل  للغیر در آمدن   ؛چنانچه بخشی  از قبیل عدم مالكیت بعض)در صورت مستحق 

قانون مدنی بايع بايد ثمن آن بعض را مسترد نمايد و   441و  392و  391بخشی از مبیع به موجب مواد  

بیع    ،قانون مدنی  372یم بعض)مطابق مادهمابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است(، تعذر تسل

نسبت به بعضی كه قدرت بر تسلیم وجود دارد صحیح و تنها نسبت به بعض نامقدور باطل است(، 

قانون مدنی:»...اگر   343قانون مدنی( و عدم مالیت بعض)ماده    49٦و  483تلف بعض قبل از قبض)مواد
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ل است...«( اثر بطالن به بخش باطل محدود بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باط

 شده، بخش ديگر عقد به اعتبار و صحت خود باقی است. 

 عقد در فرض عدم مطابقت بعض  پذيری تجزيه -3-3

 عیب بعض  -3-3-1

و فسخ   شودمیآيد كه خیار عیب بر كل قرارداد وارد  می   قانون مدنی بر  431و    432از ظاهر مواد   

مخصوص موردي است كه چند   431جزيی امكان پذير نیست. اما  در تحلیل اين مواد بايد گفت ماده

چیز باهم معامله شود و قیمت هر يک مشخص يا قابل تعیین نباشد و چون ثمن در مقابل كل تعیین 

ی قرار كه چه مقدار از ثمن در مقابل هر كاالي  گرددنمیشده و در صورت تبعیض در واقع مشخص  

است  بدون   ؛ گرفته  و  كلی   صورت  به  كاال  چند  عقد  يک  در  كه  وقتی  ندارد.  وجود  تجزيه  امكان 

ها بر مجموع و ، ظاهر آن است كه اراده طرفشودمیي قیمت هريک معامله  مشخص شدن جداگانه

ود و تعلق گرفته است. اما در مواردي كه در يک عقد چند چیز فروخته ش  ناپذيريتجزيهدر واقع بر  

معیوب در آيد از   آنهاقیمت هر يک علیهده معین شود يا عرفاً معلوم يا قابل تعیین باشد و بعضی از  

زيرا مالک و ضابطه تجزيه و انحالل در اين موارد جاري است. در توجیه   ؛شمول ماده خارج است 

كه    432ماده شود  توجه  نكته  اين  به  بايد  محدود   پذيريتجزيهنیز  و  قرارداد  بقاي  و  هدف حفظ  به 

تا تبديل به   دانندمیدهد. بنا بر همین هدف خیار واحد را تجزيه ناپذير  نمودن عامل زوال آن رخ می

. از عبارت كندمینیز همین نتیجه را تايید    432چند خیار و در نتیجه تكه پاره شدن عقود نشود. ماده  

در   ؛كه هرگاه در يک عقد چند تن حق خیار داشته باشند  شودمیه  فهمید  ،اين ماده  "اتفاق در رد مبیع"

قرارداد   طرف  پذيرد.   توانندنمی برابر  خیار صورت  همه صاحبان  توافق  با  فسخ  بايد  و  كنند  تبعیض 

عقد ندارد. به   پذيريتجزيهخیار است و مخالفتی با اصل    ناپذيريتجزيهاز مصاديق    432بنابراين ماده

قانون مدنی بايد گفت در صورت تعدد مورد تعهد خیار عیب تنها بر   434ک مادهعالوه با وحدت مال

 بخش معیوب وارد است. 

 

 تخلف از وصف بعض -3-3-2

قانون مدنی كه عبارت است از:»هرگاه مشتري بعضی از مبیع را ديده و بعض ديگر را به   412در ماده   

تواند تمام مبیع را رد می  ؛وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد

ر صورت تخلف از كند يا تمام آن را قبول نمايد.« با وجود تعدد مورد معامله حق فسخ تمام مبیع د

استثنائی   توانمیرا    412ماده    رسدمیعقد است. به نظر    پذيريتجزيهوصف مقرر شده است كه مغاير  

كسی از اعتماد   دهدمیقرارداد در حقوق مدنی ايران معرفی كرد. اين ماده اجازه ن  پذيريتجزيهبر اصل  

اال از لحاظ فرمول حقوقی در   و  طرف معامالت، با عرضه خالف وصف و مشاهده سوء استفاده نمايد.

 412مندرج در ماده  "تمام"اين مورد نیز همچون عیب بعض بايد حكم به تجزيه عقد كرد. اما كلمه  

و   كندمیخصوصیتی جز بیان امكان اعمال حق نسبت به كل عقد ندارد و افاده حصر نسبت به كل ن

 يه نمايد. د با اراده و اختیار خويش قرارداد را تجزتوانمیمتعهدله 
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 عقد پس از اجرای بعض پذيری تجزيه -4-3

د متعهد له را توانمی:»متعهد نگويدمی قانون مدنی كه    277اصل اجراي كامل قرارداد برگرفته از ماده   

اصل   با  نمايد...«  تعهد  موضوع  از  قسمتی  قبول  به  بر   پذيريتجزيهمجبور  نیستند.  هم  مغاير  قرارداد 

اما در صورت ضرورت   ؛جاري است   ،اساس اين ماده اصل اجراي كامل قرارداد، اصل اولی است كه

نیست  متخلف مورد حمايت  به هر حال  دارد.  قرارداد وجود  تجزيه  میل و   يعنی  ؛امكان  به  كه  كسی 

اختیار خويش بخشی از تعهد را اجرا كرده و در واقع در صدد آن است كه طرف مقابل را مجبور به 

قانون مدنی منع شده استنكاف يا تاخیر   277مورد حمايت نیست. آنچه در ماده    ؛پذيرش آن بعض كند

ورت ناقص به اجرا پس همیشه آن چه به ص   ؛در اداي تمام تعهد و دين بدون وجود ضرورت است 

در بعضی موارد اجراي بخشی از عقد به سود طلبكار است و اقدام بدهكار  نیست. بالاثررسیده به كلی 

. در اين فرض هر گاه  ماندمیامور جزئی باقی    برخیو    شودمی و يا اساس قرارداد انجام    پذيردمیرا  

تعهد   اجرا شده   ؛باشد  پذيرتجزيهموضوع  كه  در مورد بخشی  بدهكار  پول، مسئولیت  پرداخت  مانند 

 ؛اي نه چندان گزاف قابل تامین باشدو اگر كیفیت مطلوب تعهد با صرف هزينه  رودمیاز بین    ؛است 

متعهد را به خسارت خودداري از انجام تعهد محكوم كرد و بايد مسئولیت او را به تناسب   توانمین

و طلبكار  به  كه  است ضرري  شده  كرد.  ؛ارد  با (  95،  1378  ان،يكاتوز)  تعديل  حقوقدانان  از  برخی 

نتیجه   اين  به  از تشكیل قرارداد  تعهد پیش و پس  ناممكن شدن اجراي  تفكیک   اندرسیدهتفكیک  كه 

عدم امكان اجراي تعهد قراردادي از ابتدا و عدم امكان حادث پس از تشكیل قرارداد اين نتیجه را دارد 

نشان   بود  دهدمیكه  منفسخ خواهد  قرارداد  باطل ولی در صورت دوم  قرارداد  نخست  گونه  در   ؛در 

 (74، 1377،  )شهیدي نتیجه تا زمان حدوث مانع قرارداد را بايد صحیح دانست.

 

 قابل بحث آن در عقد باطل  مسؤولیت مدني و فروض -4

بدنبال داشته   خسـاراتی را  ؛كه بطالن عقد ممكن اسـت   پرداخت در اين فصل به اين موضوع خواهیم  

، خسارات معنوي و خسارات عدمالنفعاز جملـهخسارت  ؛باشد كه به اشكال گوناگونی جلوهگـر شـود

انعقاد معامله يا پرداخت حق داللی يا حقالعمل كاري   شـده جهـت   انجـاممادي از قبیل هزينههـاي  

عمل يكی از متعاقدين يا شخص ثالث رابطة سببیت باشد و   كه اگر بـین ورود ايـن خسـارت و  …و

اگـر گفتـهانـد  فقهـا  كـه  باشد  همانطور  جمع  بالتسبیب  اتالف  را   ؛شرايط  سبب  صاحب  میتوان 

 مسؤول قملداد نمـود. 

 شخص ثالث  مسؤولیت مدني ناشي از حدوث بطالن مستند به يکـي از متعاقـدين يـا -4-1

سؤال ما مسأله را در سه قسمت مورد بررسی قـرار خـواهیمداد يكی در در اين بخش در پاسخ به اين  

بحث   با  رابطه  در  مدنی  مسؤولیت  با خسارات   عدمالنفعمورد  دررابطه  مـدنی  مسـؤولیت  وديگـري 

بطالن ضمانت اجراي   كه با وجود اينكـه  اين استمعنوي و مادي. به عبارت ديگر، سؤال ما در اينجا  

اثر عمل يكی از متعاقدين يا   ن بطـالن در همـی  اگر  آيا  ؛است   مالتمعا  صحت   اساسی  شرايط  از  فتخل
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باشـد شده  ناشی  ثالثی،  بـر  ؛حتی شخص  جبـران خسـارت  مدنی   بـراي  مسؤولیت  مقررات  اساس 

 میتوان به وي رجوع كرد يا نه؟ 

 يا از دست دادن موقعیت  عدمالنفعمسوولیت مدني بر اساس  -1-1-4

يكی   (است   كه سبب بطالن هم منتسب به يكی از متعاقدين يـا شـخص ثالـث )گاه بر اثر بطالن عقد  

به عبـارتی، عقـد باطـلباعث میشود كه ؛  مواجه میشود  هائیقعیت از متعاقدين، با فوت منافع يا مو 

محـروم   و  شـود  منع  نفع  تحصیل  از  متعاقدين  از  مـثاليكی  زبردستی بـه  هرگـاه   ًبمانـد  متخصص 

بعد چند   ؛قراردادي ببندد  پروژهاي پیشنهاد شود و براي انجام آن پروژه، متخصص با پیشـنهاد كننـده

اول را پذيرفته بوده است، آنها را   پروژة ديگر هم به همین متخصص پیشنهاد بشود ولـی چـون پـروژة

كـه   هنگـامی  بعد  میكند،  مهیـا رد  را  پـروژه  انجـام  كه   ؛میكند  مقـدمات  میدهند  اطالع  او  به 

انجام پروژة مزبور بسـته اسـت  آيا متخص  ؛ قراردادي كه براي  اينجا،   مزبور  صباطـل بـودهاست، در 

از   ؛میتواند  .( اسـت   قراداد   طرف  به  منتسب   بطالن  علت   اينكه  برفرض) منع  يا  عدمالنفع  مبناي  بر 

   مطالبة خسارت كند يا نه؟ ولیت مدنی، از طرف قـرارداد،تحصیل نفع بر مبناي مسؤ

میشود و به مواد   ، ضـرر محسـوبعدمالنفعاز ديد حقوق مدنی ايران، اساتید حقوق، معتقد بودند كه  

)بهرامی، استناد میكردند. قـانون ثبـت عالئـم و اختراعـات  49ق.آ.د.م. سابق و م  728ق.م.، مادة  22٦

میگويد:   قانون ثبت عالئم و اختراعات به صراحت   49كه در اين مورد بخصوص مادة    (210،  1377

خسارا« مورد  كهدر  حقـوقی  تی  مجراي  از  و  …خواه  وارده  ضـررهاي  شـامل  منافعی   خسـارات 

 . »خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.

يا هنوز هم میتـوانبه استناد اما با توجه به تحول قانونگذاري امروزه باز اين بحث وجود دارد كه آ

تبصـرة   زيـرا  نه؟  يا  نمود  به جبران خسارت  مقرر میدارد؛ 79ق.آ.د.م.    515مـادة    2عدمالنفع حكم 

از  « ناشی  كه … ».، قابل مطالعه نیست عدمالنفعخسارت  با توجه به ظاهر مادة میتوان اعالم نمود 

ولی  نیست  قابـلمطالبه  ايـران  حقـوق  در  عـدمالنفـع  از   خسارت  عدهاي  كه  است  بذكر  الزم 

نپذيرفتهانـد و اين مطلب را  از    نويسندگان حقوقی  ناشی  را قابل مطالبه   عدمالنفعهنوز هم خسارت 

  لذا منفعت احتمالی كه موجباتش كامل شده كماكان قابل مطالبه است.(  3٦،  1379  ،پیک  ره )  میدانند.

ما خسارت عـدمالنفـع در صـورتی قابـلمطالبه است بنابراين با توجه به مطالبی كه بیان كرديم، بنظر  

شخصی زيان ديده   كه موجبات منفعت كامل شده باشد و به عبارتی منفعت قطعـی الحصـول باشـد و

منعقد میشود و در آن   را از حصول اين نفع، منع كند. لذا در مـوردي كـه قـراردادي بـین دو نفـر

  ً نادرست يكی از طرفین مثال  هرگـاه براثـر عمـل  ؛یشـودقراداد شرطی به نفع شخص ثالـث درج مـ 

مطالبة خسارت   ،عدمالنفعبه استناد    نمیتوانـد  ثالث،  شخص  شود،  باطل  قرارداد  بطالن،  موجب   تدلیس

زيرا هر چند در قرارداد باطل شده، نفعـی بـراي او درنظر گرفته شده است. لكن، حصول اين   ؛كند

است. اما سؤالی كه در اينجا به ذهن خطور   نفع و كامل شدن موجباتش، منوط بـه صـحت قـرارداد

كه هرگاه، بطالن عقد منتسب به هر دوطرف باشد، و خسارتهايی هم در اثر بطـالن  اين است میكند  

وجـودبـ  شود؟  ؛بیايد  ه  شناخته  مسؤول  بايد  كسی  طرفین   چه  از  يكی  عمل  اگر  اين خصوص،  در 
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قضـیه معلـوم اسـت و   ؛چنین وصفی را نداشته باشد  تقصیر و عدوان محسوب شود و عمل ديگـري

عـدوان و  تقصـیر  او  كـه عمـل  میشود  شخصـی  است   ؛محسوب  و ضامن  كه   ؛مسؤول  جايی  مثل 

به او بفروشد بعد معلوم   ؛زي را بفريبـد وكااليی را به اين اعتبار كه عتیقه است شخصـی، صـغیر ممیـ

نبـوده اسـت  تنفیذ نكند. معامله باطل ؛  شود كه كاال عتیقه  اينجا هرگاه سرپرست صغیر معامله را  در 

تـدلیس سـويی،  از  و  نیـز    اسـت  شده  معامله  مورد  اساسی  در وصف  اشتباه  باعث  كه  مقابل  طرف 

ر داردبطـالن  بـدنبال  مسل  ؛ا  عرف   عمل  نه  میشمارد  عدوان  و  تقصیر  را  مدلس  عمل  ًمادراينجا، 

بطالن منتسب به هر دو طرف باشد و عمل هر دو هـم تقصـیر يـا عـدوان   هرگـاه  ولـی.  را  محجـور

در بار    محسـوب شـود  بايد  كردهاند،  اقدام  به ضرر خويش  دو  كه چون هر  بنظر میرسد  اينصورت 

بكشند  خسارتهاي خود به دوش  نیز،  و   ؛را  باشند  كرده  تدلیس  معاوضه  در  دو طرف  هر  اينكه  مثل 

در اشتباه  متبانیا  باعث  را  معاملهاي  يا  باشند  شده  معامله  مورد  اساسی   نامشـروع   جهتـی  با  ًاوصاف 

ق.ت. نیز   101عدهاي از اساتید معتقدند كه مادة    (320،  1378  ،كاتوزيان )  .  …و  باشند  كـرده  منعقـد

مسـؤولیت  بـراي  قـوانین  از  بـارزي  است   مثـال  آنان  كار  به  مستند  عقد  بطالن  كه  بدست   ؛كسانی 

مـوارد  در  مـیتوانـد  آن  مبناي  و  آيد.  میدهد  بكار  حقوق   ( 320،  1378  ،كاتوزيان)    مشابه  اساتید 

 مديران  و  نظار  هیأت  و  ءبـراي مسـؤول تلقـیكردن شركا  كـه»گفتهانـد:  101تجارت در تفسیر مادة  

باشندايشان  بايد  شده،  شركت   بطالن  موجب   عملشان  كه  شركت  كه    ؛مرتكب خطا شده  زمانی  مانند 

آوردن حص به  تعهد  تمام سـرماية  تعهـد  بـه  ولـی  كرده،  هايشريكی  نتیجه،  در  نكرده و   خود عمل 

شركاي ديگر را نمیتوان مسؤول عمل شريک   ايـن حالـت،شـركت پرداخـت نگرديـده اسـت. در  

ايـن مسـؤولیت برخطـاي تلقی كرد؛ چه  نه بر خطر شريک بودن در يک   خاطی  عامل استوار است 

كاتوزيان،   دكتربدين ترتیب به نظر میرسد كه  (  220،  1375  ،اسكینی («شركت با مسؤولیت محدود.

كـه  مدنی  مسؤولیت  موارد  ساير  تحقق   مانند  شرط  را  تقصیر  میخورد،  چشم  به  ايشان  آثار  در 

تقصیر در مفهوم اروپايی و غربی آن با آنچه فقها تحت عنوان   بهرحـال گرچـه  ؛مسـؤولیت مـیداننـد

شـمول عـدوان از   شباهتهاي بسیار دارد. ولی بنظر میرسد كه دايـرة؛  عدوان و تقصیر مطرح كردهانـد

كه يک مفهوم و اصطالح فقهی است بنظر ما در تسبیب  بـه مفهـوم غربـیوسیعتر باشد و   ؛تقصـیر 

نه مفهـوم تقصـیر مقتـبس از حقـوق   ؛بايد همان عدوان يـاتقصیر مدنظر فقها مالک عمل قرار گیرد

 . اروپـايی

ی از بطـالنرا مطالبــه كــرد در حقوق فرانسه به صراحت بیان شده است كه میتوان خسارات ناش

اگر عقدي باطل اما    (503،  1410سنهوري،     )  آنهــم بــر اســاس مســؤولیت خــارج از قــرارداد.

متعاقدين باشد در حالی كه طرف ديگر معتقد   يا قابل ابطال باشد و سبب بطالن مستند به عمل يكی از

عقـد   بـا  ناگاه  و  است  بوده  عقد  صحت  او به  متوجه  ضرري  راستا  اين  از  و  میشود  باطـلمواجه 

در اين (503،  1410) سنهوري،     اساسی؟  میشود، آيا او میتواند مطالبة جبـران خسـارتكند؟ بر چه

برپاية مسؤولیت   خصوص برخی از نويسندگان قانون مدنی، سعی كردهانـد كـه جبـران خسـارت را

اما نظرية   ظرية ايرينگ حقوقدان آلمانیدر اين زمینه اشاره كرد.از جمله میتوان به ن  ؛قراردادي بنا نهند
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ـ وي وجود يک توافق ضمنی را در كنار عقد فرض 1  ايرنیگ مورد قبول حقوقدانان قرار نگرفت، زيرا

ـ مقدم بودن تقصیر بر تكوين عقد، وجود 2بندرت اتفاق میافتد.  میكرد كه ايـن امـر در عـالم واقـع

ـ وي بوجود آمدن سبب بطالن را خطاي محض در نظر 3.  را غیرممكن میسازدمسؤولیت قراردادي  

 تقصیر  مرتكب   راه  اين  در  و   باشد  جاهل   بطالن  سبب  به  نسبت   ًمیگیرد هرچنـد متعاقـد مزبـوركامال

از   .باشد  نشده خارج  مسؤولیت  برپايـة  را  مسـؤولیت  مسأله،  اين  در  فرانسوي  حقوقدانان  بنابراين 

قرارداد بنا نهادهاند. زيرا عقد باطل به عنوان عقـد، اثـري نـدارد و تنهـا بـه عنوان يک واقعة حقوقی 

ه به همان بنابراين در حقوق فرانس(  512،  1410) سنهوري،   میتواند، منشأ آثاري در عالم خارج شود.  

 كنند: استناد میاركان مسؤولیت يعنی ضرر، تقصیر و رابطة سببیت میان تقصیر و ضرر  ئلمسا

 Préjudric)ضرر حال، ضرر مستقبل    شامل؛در حقوق فرانسه براي ضرر اقسامی قائل شدهاند كـه  

future)  ضرر محتمل ،(Préj. Éventuel)   ـن در حقـوق ايباشد.  میيا موقعیت    و تفويت فرصت

مورد بررسی قرادادهاند و   gain manqué))الكسب الفائت:    را هـم تحـت عنـوان  عدمالنفعكشـور  

اسـت: كرده  تعريف  اينطور  آ  مـراد»آنرا  آوردن  بدست  امید  متضرر،  كه شخص  است  راچیزي  با    ن 

هنگام ارزيابی گفتهاند كه مانعی ندارد در اينگونه موارد قاضی،  و  »توجه به اسباب معقولی داشته است.

در ديـوان عالی كشور فرانسه هم آرايی صادر شده كه .  خسارت اين نوع ضرر را هـم مدنظر قراردهد

بـراي كسـب منفعت بوده و فعل زيانبار مانع حصول آن منفعت   يیدر آنها، در جايی كه احتمـال بـاال

است، البته در اين راه حكم به جبران خسارت متناسب با احتمال كسب منفعت صادر شده    ؛شده است 

الزم بذكر است كه دادگاههاي (  103،  1985  ،)القاسماز نظر كارشناسان هـم كمـک گرفتـه میشود.  

فرانسه ابتدا، تفويت فرصت يا موقعیت را نوعی ضرر احتمالی میدانستند و دعوي جبران خسارت بر 

تفويت فرصت در حقیقت نوعی   لكن بعـدها ايـن نظـر رواج پیدا كرد كه  ؛مبناي آن را رد میكردند

)   سلب حق است و ضـرر محقـق محسـوب میشود و حكم به استحقاق مطالبه كنندة خسارت دادند.

بر  (244،  1992  ،مرقس بطالن  هرگاه  كه  معتقدند  فرانسه،  از   در حقوق  يكی  اهمال  و  بیمباالتی  اثر 

 بايد خسارت را جبـران  ؛شخصی كه مرتكب تقصیر شده است   ؛طرفین واقع شود وخسارتی به بار آيد

كند، و در اين مورد گفتهاند كه انعقاد قرارداد از سوي صغیر هر چند كه وي بـه قـانون جاهـلباشد، 

 (48، 1992 ،مرقس ) تقصیر محسوب میشود. 

رابطة سببیت وجود در  تحقق مسؤولیت،  براي  فرانسه هر چند  در تقصیر الزم است و  در حقوق  لی 

از جمله شا ق.م.ف اشاره   1599قانون مدنی فرانسهبه مادة    رحینمواردي تقصیر هم شرط نمیباشد، 

مسؤول خساراتی است كه در اثر ؛  كردهاند كه به موجب آن بايع فضولی كه ملک غیر را فروخته است

امر بوده كه مبیع ملک انعقاد، جاهل به اين    لو اينكـه هنگـام  و  ؛بطالن بیع، به مشتري وارد آمده است 

نیست  مرتكـب ؛  او  كـه  در صـورتی  بايع، حتی  باشد  يعنی  نشده  هم  میشود   ؛تقصیر  تلقی   .مسؤول 

، 1377،)اسماعیلی  .(نظرية ايرنیگ تصويب شده است   شارحین قانون گفتهاند اين مـاده، تحـت تـأثیر)

52) 
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 عقدمسؤولیت مدني بر اساس خسارت معنوی ناشي از بطالن  -2-1-4

میشود وارد  لطمه  اشخاص  احساسات  به  بطالن  اثر  بر  و تـدلیس  شخصـی  هرگاه  ًمثال  ؛گاهی  كند 

دراينجا، آيا اين   ؛دختري را به عقد خود درآورد و بعد بر اثر تدلیس يا اكراه، بطالن عقد اعـالم شـود

یثیتشان لطمه دختر و خانوادة وي كه در اثر بطالن اين عقد احساساتشان جريحهدار شده و بـهآبرو و ح

گاه نیز بطالن عقد به اعتبار تجاري   میتوانند مطالبة خسارت معنوي نمايند يا خیر؟  ؛وارد آمده است 

میكنـد وارد  لطمه  آنها  حیثیت  يا  عنـوان  ؛اشخاص  مشتريان،   بـه  از  يكی  سفارش  به  تاجري،  مثال 

او بـه  معـین  روز  در  تـا  اسـت  خريـده  كـاال  رو  مقداري  در  و  دهد،  اطالع تحويل  او  به  تحويل  ز 

میدهند كه بیع باطل بوده و بايد كـاالي خريـداريشده را مسترد كند و اين امر باعث میشود كه بـه 

كه طرف مقابل يا ثالثی   اين است اعتبـار تجـاري آن تـاجر لطمـه وارد آيـد. در همة موارد، فرض بر  

در اينجا، بنظر  بطالن عقد گرديده است. فعلی شده است كه باعث  ه يا مرتكـب تـرک اد دانجام عملی 

 آيا خسارت معنوي در حقوق ايران قابـل مطالبـهاست يا نه؟  ؛میرسد كه بايد ببینیم

 9،  8،  2میتوان به مواد    جبران زيان معنوي در حقوق ايران، پذيرفتـه شـده اسـت كـه در ايـن مـورد

كرد  10و   اشاره  مدنی  مسؤولیت  شود  هرگاه ورود خسارت   .قانون  محرز  كـه   ؛معنوي  در صـورتی 

مسؤول دانسـتن طـرف   ؛عدوان طرف مقابل باشد و رابطة سببیت برقرار شود  تقصـیر و  بطـالن در اثر

جبـران مطالبـة  بود.  و  خواهد  ممكن  وجـود     خسارت،  و  تـأثر  اثبـات  اينكه  توجه  قابل  نكتة  اما 

دشوار است و به خصوص در مورد نامزد يا طرف عقد، بايد غیرعادي بودن وضع    خسـارت معنـوي

، 1378،كاتوزيان (شود و همین امر میتواند از گستردهشدن اينگونه دعاوي جلوگیري كند. آنهـا احـراز

32) 

حقوق   ضرر  فرانسهدر  از  عنوان ،  با  در    (dommage moral)  معنوي  اما   است؛  شده  قانون ياد 

بود نشده  وارد  باره  اين  در  نصی  جبران   ؛فرانسه،  بر  مبنی  حكم  دادن  ابتـدا  در  فرانسه  محاكم  لذا 

اما بعدها، محاكم از اين حكم عدول ؛  خسارت معنوي را نمیپذيرفتند و ايراداتی را مطرح میكردند

خسارت معنوي در حقـوق و محاكم پذيرفته شده است و مورد اتفاق است و كردند و امروزه جبران  

 ضرر   نیز،  جديد  قانونگذاريهاي  در( 154،  1992  ،) مرقساكثر كشـورهاي جهـان، آن را قبـول دارنـد  

ازماد  جبران  و  معنوي مـیخـورد  به چشم  آن  ماده    47  مادهجمله    ي  تعهدات سوئیس   1324قانون 

اتريش ماده    134مادة    ،قانون  و  لبنان  بولونیا.   1٦٦قانون  كه   قانون  پذيرفته شده  استدالل  اين  امروزه 

جبران خسارت مادي يا پول. جبران كنندة خسارت معنوي نیست بلكه جنبة خشنود كننده و كاهش 

 دهنده درد در آن مدنظر است.

 شده  نسبت به هزينههای انجاممسؤولیت مدني  -3-1-4

هزينههـايداللی  مثل  میشود  پرداخت  هزينههايی  قرارداد،  انعقاد  براي  گاه  میدانیم،  كه  همانطور 

قرارداد به   و گـاه پـس از انعقـاد  … .حقالعمل كاري. هزينههاي بنگاه، هزينـههـاي رفـت و آمـد و

نگهداري اسب   هزينههايی انجام میدهند مثل اينكه برايتصور صحت معامله طرفین يا يكی از آنها،  

حال … .میشود و    خريداري شده، مقدار زيادي علوفه خريدار میشود يا تعـداد كـارگر اسـتخدام
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است سؤال   هزينهها  اين  اين  مسؤول جبران  اساسی  بر چه  و  میزان  تا چه  و  كسی  ؟ میباشد   كه چه 

قبال كه  عرف   نظـر  در  وي  عمـل  و  باشد  طرفین  از  يكی  به  مستند  بطالن  اگر   ؛شد  اشاره  ًهمانطور 

رابطة سببیت  وارده و عمل وي  بین خسارت  عبارتی  به  تقصیر محسوب شود و  در   ؛باشد  عدوان و 

مهـم   نكتـه  امـا  بـود.  آيـا  اين است اينصورت وي مسؤول جبران خسارت خواهد  كه   كـه  شخصی 

بـه تمـام آن هزينـههـا،نسـب   ؛شده، میتوانـد  فوقالذكرمتحمل هزينههاي   مطالبة جبران خسارت   ت 

يا خیر؟ يـا هرگونـه هزينـهاي، هـر   بنمايد  اسـت  مطالبه  قابل  متعارف  تنها هزينههاي  آيا  به عبارتی 

در اين خصوص مرحوم میرزاي قمی دربارة شخصی كه روناسی را خريده و   غیرمتعارف باشد؟  چنـد،

تفاوت دارد و فريب  بعـد متوجـهشده است كه روناس   او بوده است،  آنچه مدنظر  با  خريداي شده، 

 اين است و اما اخراجاتی كه كشیده است مشتري در بردن مال، پـس ظـاهر  «خـوردهاست میگويد:  

ـ  فري و  است  كرده  مغرور  را  او  چون  گرفت،  میتواند  بايع  از  را  ايـن كـههمه  باعـث  او  ب 

 …طلب است كه هزينههاي متعارف از قبیل حمل و نقل و  اين نظر مؤيد اين مت.«  خسـارتهاشده اس

مطالبه مسـؤول   قابل  در  كسـی  و  است  موافق  نظر  اين  با  هم  عدالت  و  عقل  و  سلیم  ذوق  و  است 

محل    شـناختن، آنچه  اما  نمیكند،  شک  است،  شده  معامله  بطالن  باعث  كه   است   ترديد شخصی 

اشخا  هزينههايی تنها  و  نمیدهند  انجام  كه همگان   انجـام  را  آنهـا  اسـت،  ممكـن  ـیص خاص است 

اهرساز دعوت كند كه جو  بهترين  از  سپس  ؛بخرد  را  الماس  مثل  جواهري  شخصی  هرگاهًمثال  ؛دهنـد

سیستم   آنرا يک  آن  براي  يا  بپردازد،  راه  اين  در  هم  گزافی  بهاي  و  دهد،  تراش  نحو  بهترين  به 

 مربیـان از و  بخـرد، را اصـیلی  اسـب  شخصـی ًيـا مـثال ؛امنیتـیبسیار پیشرفته و گرانقیمت نصب كند

را از    آيا در اين موارد، شخص میتواند، همه اين هزينههـا  …زبردست براي تعلیم آن دعوت كند و  

 يا نه؟ كسی كه بطالن منتسب به اوست و عملش عدوان و تقصیر محسوب میشود، مطالبه كنـد

اينگونه بنظر برسد كه مسـؤول قـراردادن شخصـی كـه بطـالنمنتسب به در اينجا شايد در بادي امر  

  ؛انصاف دور است  اوست و عملش عدوان محسوب میشود، در مورد اينگونـه هزينـههـا از عـدالت و 

بهانـة عـدالت وانصاف، ضررهاي وارد  بـه  اينگونه مـوارد، نمـیتـوان  كه در  بايد توجه داشت  ولی 

موارد مشابه آن، شخصی    ي مـذكور وهالزيرا در مثا  ؛جبران نشده باقی گذاردشده بر زيان ديده را  

كه هزينهها را انجام داده، بر اين تصـور و بـاور بـوده اسـت كـه ايـنهزينهها را در مال و ملک خود 

بـه  نسـبت  عقـد،  ظـاهر صـحیح  اعتمـاد  بـه  و  میدهنـد،  انتظار   انجام  و  است  كرده  اقدام  اينكارها 

بطالن منتسب به اوست ـ در صورت   داشته كه عقد باطل شود و در حقیقـت عمـل شخصـی كـهن

و اقـدامات  ايـن  انجـام  زمینـهسـاز  ـ  تلقی شـدن  بايد   عدوان  كه  اوست  لذا،  و  است  بوده  هزينهها 

 مسؤولیت جبران اينگونه ضررها را برعهده بگیرد. 

  شخص ثالثمسؤولیت مدني ناشي از بطالن مستند به  -4-1-4

دارد احتمال  كه  كه   ؛همانطور  احتمالدارد  ناشی شود،  آنها،  از  يكی  يا  قرارداد  طرفین  از عمل  بطالن 

اشاره كرد كه   بطالن ناشی از عمل اشخاصی غیر از طرفین عقد باشد، از جمله میتوان بـه معـامالتی

يا تقلب و تقصیر   ث بر اثر فضولی يا اكراهی بودن )اكراه بوسیلة شخص ثالث( يا تدلیس شخص ثال
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میشوند.  …  و  وكیل   يا  كار  العمل  حق  يا  لدال میتواند   باطل  ديده  زيان  شخص  هم  اينجا   ؛ در 

 ؛مادي را كه در اثر بطالن عقد به وجود آمده است  ، خسـارت معنـوي و عدمالنفعخسارات ناشی از  

موارد اينگونه  در  البته  دهد.  قرار  مطالبه  رابطة   مورد  شده،  وارد  زيان  و  ثالث  فعل شخص  میان  بايد 

الزم است كه عمل انجام شده، عدوان يا تقصیر محسوب   سببیت باشد و براي احراز رابطـة سـببیت 

ی از طرفین شود. در اينجا بديهی است كـه عمـلشخصی كه اقدام به انعقاد معامله فضولی كرده يا يك

انعقـاد عقـد اكراه يا اجبار كرده يا تدلیس نموده است، عدوان يا تقصیر محسوب   عقد را نسبت بـه 

عهدة    اگر حقالعمل كار تقصیر كرده باشد. بايد از:»ق.ت. مقرر میدارد  3٦4میشود. در اين بـاره مـادة

برآيد. ناشی شده  آمر  دستور  رعايت  از عدم  نیـزكه  مـثالب  »كلیه خسـاراتی  ترتیـب  اين   هرگـاه،  ًه 

نسبت به يكی از اوصاف اساسی معامله تدلیسی انجام دهد، و موجب بطالن معامله   كـار،  حـقالعمـل

 ؛چون اين عمل وي تقصیر محسوب میشود  ؛اثر بطالن خساراتی به طرف مقابل وارد شود  شـود و در

 ق.ت.3٦4میتوان گفت كه مـادة    ق.ت. برآيد. بدين ترتیب،  3٦4از عهدة خسارات مطابق ماده    بايد

مذكور   تقصیر  كه  است   ذكر  به  الزم   منتهی .  شد  اشاره  آن  بهمصداقی است از قاعدة كلی تسبیب كه قبال  

فرانسه است   تفاوت دارد، زيرا منشأ ايـن قـانون، حقـوق  در اين ماده، با عدوان يا تقصیر مدنظر فقها،

نكتة قابل توجه اينكه هرگاه شخص ثالث  ماده، مدنظر میباشد.و لذا تقصیر در مفهوم غربی آن در اين 

اكـراه مرتكب  عقد،  طرفین  از  يكی  با  تبانی  و    براثر  بطالن  موجب  تدلیس  در   …يا  باشد،  شده 

در شـناخت؟  مسـؤول  بايد  را  كسی  چه  تعدد   اينصورت  بحث  كه  برسد  ذهن  به  ممكن  امر  بادي 

چون نظرية (  ٦4،  1378  ،)كاتوزيانـاننظريات مختلفیاسـباب مطـرح اسـت و برحسـب اينكـه از می

برابر اسباب و شرايط، نظرية سبب نزديـک و بـیواسـطه، سـبباصلی و متعارف يا .. كدام را انتخاب 

بود    ؛كنیم خواهد  متفاوت  مادة  .  پاسخ  میدارد؛    3٦5حكم  مقرر  كه  بـا  «ق.م.ا.  نفـر  چنـد  هرگاه 

به   يا خسارتی شوند،   بنـابراين در  »طور تساوي عهـدهدار خسـارت خواهنـد بـودهـمسبب آسیب 

و عقـد  مقابـل  طـرف  از  كـدام  هـر  بـه  ديـده  زيان  بطالن  اثر  بر  كه  طرفی  ما،  بحث  مورد   مسأله 

مثال ثالث  در    .دارد  رجوع  حق  خسارتها،  نصف  میزان  تا   كننده،  اكراه   ًشخص  كه  ديگري   اينجا نكتة 

 تبانی  ساكراه كننده يا مدل  عقد بدون اينكـه بـا  هايفهرگاه يكی از طر  اين است كه  بوده، قابل طرح  

برابر خسارتهاي طرف ديگر،   در  هم  وي  آيا  ؛باشدبوده    آگاه تدلیس  يا  اكراه  وجود  از  ًصرفا  ؛باشد  كرده

يی بشود، آيا حق رجوع ها تو خسار مسؤول است؟ و آيا اگر خود او بر اثر عقد باطل متحمل هزينهها

يا مدلبه   كننده  بايد گفت كه چون   نه؟  يا  دارد  را  خسارت  مطالبة  و  ساكراه  در پاسخ سؤال نخست 

رابطة سببیت را برقرار دانست. لهذا، مسؤولیت وي در   چنین شخصی مرتكب عملی نشـده كـه بتـوان

يی كه وي بر اثر بطالن عقد متحمل هاتدر خصوص خسار  مقابل طرف ديگر عقـد منتفـی اسـت. و

لذا حق مطالبة خسارت را   ؛وي به ضرر خويش اقدام كرده است   ود نیز میتوان گفت كـه چـونمیش

ماده    ندارد. تجارت  قانون  در  اينكه  است  توجه  قابل  اينجا  در  كه  ثالث   101نكتهاي  اشخاص   براي 

اگـر حكـم بطـالنشركت «ماده مقرر داشـته اسـت؛اين  مسؤولیت تضامنی در نظر گرفته شده است.  

شركايی كه بطالن مستند به عمل آنهاست و هیأت نظار ومديرهايی كه   تناد مادة قبل صادر شود.به اس
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نكردهاند. در مقابل   در حین حدوث سبب بطالن يا بالفاصله پس از آن سركار بـوده و انجـام وظیفـه

 خواهند   مسؤول  ًمتضامنا  بطـالن  ايـن  از  ناشـیه  خسـارات  بـه  نسـبت   ثالـث،  اشخاص  و  ديگر  ءشركا

فقط به عمل خود آنها مربوط   ـاربه اين ترتیب مشاهده میشود كه مسؤولیت مدير يا هیأت نظ  ».بود

از شـركا يكـی  بلكه هرگاه سبب بطالن عمل  مادة  بـا  باشـد  ءنمیشود  در  مزبور  ، 101جمع شرايط 

بـود خواهنـد  خسارات  پرداخت  مسؤول  بعـدا  ؛آنها،  بطًهرچنـد  كه  را  شخصی  به  رجوع  الن حق 

 (221، 1375، اسكینی . )دارند؛ مستند به اوست 

 مباني بطالن قرارداد  -4-2

است خالف قاعده، بر   ي. بطالن امرشود  ی مترتّب م  ی است كه بر اعمال حقوق  يیتهایّبطالن از وضع

دانستن عمل حقوق  نیهم باطل  دل  یمبنا  به  )ماده    لیمحتاج  اثبات است  مدن  223و  (. خالف یقانون 

به   پاسخو    یبطالن در اعمال حقوق  یحقوق  یكه راجع به مبان  دارد  ی قاعده بودن بطالن ما را بر آن م

 كه در   ران،يا  یقانون مدن  190. با الهام از ماده  میكن  قیتحق  یبطالن  نی در مورد علت چن   یسؤال منطق

قابل تصور   ی بطالن اعمال حقوق  يبرا   یكل  يت است سه مبناصحّت معامال  یاساس  ط يبردارنده شرا

مبان ـ  نخست  مبان  یاست:  ـ  دوم  اراده؛  به  مربوط  مبان   ی بطالن  ـ  سوم  موضوع؛  به  مربوط   یبطالن 

است: الف ـ فقدان قصد: از   یمربوط به اراده در دو قسمت مجزّا قابل بررس  یمربوط به جهت. مبان

كه عمل حقوق انشائ  یآنجا  اراده  دل  یحاصل  به هر  فقدان قصد  لذا  نت  لیاست  باشد،  جز   اي  جهیكه 

دنبال نخواهد داشت )ماده    یبطالن عمل حقوق ارانيا  یقانون مدن  195به   یاعمال حقوق   رو  نيا  ز(. 

غ مجان  زیّمم  ریصغار  و  يدر حالتها  یاعمال حقوق  ن،یو  اعمال حقوق  اشتباه  اعمال   ،يصور  یاجبار، 

ذات درج شده و    يكه در آن شرط خالف مقتضا  یو خواب، معامالت  هوش ی شخص مست و ب  یحقوق

د مورد  نكته  گريهر  است.  باطل  نباشد  موجود  انشاء  قصد  با  اي  كه  ت  ديكه  ا  وجهبدان   نكه يداشت 

 ال   به لحاظ فقدان قصد باطل دانست امّا در حقوق كامن  ديرا با  زیّمم  ریغ  ریصغ  یهرچند اعمال حقوق

 كه در حقوق كامن  حی توض  نيمعامالت صغار در نظر گرفته شده است. بد  يبرا  اي  ژهيو  یحقوق  مرژي

الزام  حیصغار صح  ياز قراردادها  برخی  ال پارهشود  ی م  تلقی  آور  و  به   اي  . در  موارد قرارداد نسبت 

از رس  یدر زمان متعارف  اياو در زمان صغر و    نكهاي  مگر  است   آور  الزام  ریصغ به سن بلوغ   دنیپس 

 آور  الزام  ر یقرارداد منعقده توسط صغ  ز ین  ي( در مواردیقابل ابطال منف  ي)قراردادها  ديمعامله را رد نما

ا  ست نی رس  نكهيمگر  از  قراردا  دن یبعد  بلوغ  سن  تنف  دبه  گ   ذیمورد  ابطال   ي)قراردادها  ردیقرار  قابل 

 .  مثبت(

اراده  ریكه در مس  يیتهايموارد قصد وجود دارد امّا به لحاظ محدود اي اراده: در پاره  يتهايب ـ محدود

حقوق عمل  دارد،  پ  یوجود  در  را  مطلوب  ا  یاثر  داشت.  م  تهايمحدود  نينخواهد  به   توان   یرا 

حق    ي اراد  يتهايمحدود قرارداد  در)اسقاط  محدوديروابط  و  نت  ياراد  ر یغ  يتهاي(  الزامات   جهی)در 

مبان  ینمود. قسمت مهم   میو اخالق حسنه( تقس  ی و نظم عموم  یقانون به    ی بطالن اعمال حقوق  ی از 

باشد تا   یطيحائز شرا   ديبا   رد گی  یقرار م  یكه موضوع عمل حقوق  یعمل   اي. مال  گردد  یموضوع باز م

در   ی است. بطالن عمل حقوق  یباعث بطالن عمل حقوق  طيشرا  نيشود. فقدان ا  یتلق  حی آن عمل صح
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بودن، مبهم بودن )شامل مجهول بودن   ریمستحقٌّ للغ  ،يیو منفعت عقال  ت یّاثر فقدان موضوع، فقدان مال

 كه   كرد  ذكر  بطالن  موارد   از   دسته  آن  عنوان  به  توان  یتعهد را م  يو مردّد بودن( و نامقدور بودن اجرا

نامشروع    ،یاز قانون مدن  217( و  4)بند    190. مستفاد از مواد  گردد  ی باز م  یعمل حقوق  عموضو  به

مبان  یكيبودن جهت   ماده    یاز  ظاهر  هرچند  است.  معامالت  معامله  217بطالن  مشمول   اي   تنها  را 

 زهاندا  نیبر آن بود هم  ديشده باشد امّا با  حيكه نامشروع بودن جهت در آن تصر  داند¬یحكم بطالن م

آن  ديخود منحرف سازد با ی اصل ریرا از مس  ی شود و عمل حقوق یكه قصد نامشروع وارد قلمرو تراض

كه در كشور فرانسه در مورد مفهوم بطالن شكل   يديجد  كرديعمل را باطل دانست. با توجه به رو

 ي سو  زا  یو عمل حقوق  شود  یدر نظر گرفته م  نسبی  بطالن  صورت  گرفته است موارد بطالن عمدتاً به 

است   یمقرره قانون  کينقض    يبطالن ضمانت اجرا  كرد،يرو  نياست. بنابرا  ذیقابل تنف  نفعيشخص ذ

دف قاعده منقوض حفظ منافع عامه باشد بطالن از نوع  . اگر هدآي  یبوجود م   راد«يكه در قالب »حق ا

آن قاعده حفظ منافع خصوص امّا اگر هدف  اشخاص باشد بطالن از نوع بطالن   یبطالن مطلق است 

بر جهت نامشروع   یاست. در حقوق فرانسه تعهد مبتن  ذیقابل تنف  نفعيشخص ذ  ياست و از سو   ینسب

نوع بطالن قرارداد  ي اثر  چگونهیه مبنا  يندارد. در خصوص  بر  نامشروع واقع م  يكه   گردد  ی جهت 

امّا   دگردي  یبطالن از نوع بطالن مطلق محسوب م  ،یسنت  هيدر نظر  كه  یاتفاق نظر وجود ندارد. در حال

 . است  یبطالن از نوع بطالن نسب د،يجد كرديرو يبر مبنا

 باطل جرای عقد ا  مسؤولیت مدني ناشي از-4-3

قبال  كه  از   ندارد  اثري   هیچ  حقوقی،  ديدگاه  از  باطل  عقد:  گفتیم  ًهمانطور  تعهدي  لذا هیچ  به   و  آن 

اينكه عقد   بنابراين طـرفین بـه گمـان   ؛اما از آنجا كه عقد باطل، ظاهري صحیح دارد  ؛وجود نمیآيد

عملی يا تعهدي را يـا  كننـد  تسـلیم  را  مـالی  ًمثال  ؛ممكن است در مقام اجراي عقد برآيند  بودهصحیح  

منافع آن چگونه   ؛انجام دهند به عین تسـلیمشده و  آنها، نسبت  بايد ديد كه مسؤولیت  اينصورت  در 

كه تعهد انجام شده و از آنجا    است و بر چه اساسی تعیین میشود؟ همچنین است نسبت بـه كـار يـا

مسؤولیت  عقد،  اجراي  فرض  كـهدر  ديـد  بايد  باشد،  ثالث  اشخاص  به  منتسب  بطالن  است  ممكن 

مبنايی؟ چه  بر  و  بود  خواهد  چگونه  اشخاص  استب  اينگونه  نیاز  سواالت  اين  به  دادن  پاسخ   راي 

 مسؤولیت مدنی شخص ثالث در صورت و مسؤولیت مدنی ناشی از تسلیم مورد معامله يـا انجـامعمل 

 . را توضیح دادعقد باطل  اجراي

 مسؤولیت مدني ناشي از تسلیم مورد معامله يا انجام عمل -1-3-4

مبناي كار نويسندگان آن قانون بوده است و در   قاعدة علی الید در مواد مختلفی از قـانـون مـدنــی

متصرف در مال اظهارنظر كرد كه اصل، ضامن بودن    قـانون مـدنی ايـران هـم مـیتـوان ايـن چنـین

 303،  301در مواردي از جمله ماده    و(  12٦،  1377  ،شهیدي )مگر تصرفات امین و محسن.  ؛غیر است 

أيضا ماده    327تا    308  مواد  ًو  است   3٦٦و  منعكس شده  قاعـدةعلیالید  مـواد،  سـاير  .بنابرآنچه   و 

وي   تصـرف  آنكه  مگر  است  غیر  مال  متصرف  بودن  ضامن  بر  اصل  اگر  گفتیم:  آيا  اما  امـانیباشد. 

هم مطابق مقررات قانون مدنی اصل بر ضمانی بـودنتصرف اوست؟ عدهاي   باز  ؛شخص محسن باشد
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دادهاند مثبت  پاسخ  پرسش،  اين  به  در  ؛از حقوقدانان  كـه  استدالل  اين  است:   ٦31ماده    با  آمده  ق.م 

مقررات اين قانون او را نسبت   را به عنوانی غیر از مسـتودع متصـرف باشـد و  هرگاه كسی مال غیر«

با توجه به مفهوم مخالف اين ماده اگر قانون كسی »  داده باشد مثل مستودع است.  به آن مال امین قرار

يد او يد ضمانی خواهد بود و اينكه در مسأله مورد بحث   ؛را نسبت به مال غیر امین قرار نـداده باشد

اما بنظر   د نصوص روشن قانون مدنی، موردي ندارد.با وجو قانون اساسی    1٦7امكان استناد به اصل  

ق.م.   ٦31چند ماده  هـر   زيـرا  ؛كـرد  رجـوع   اسالمی  معتبر  منابع  و   فقها  ءما، در اين مورد میتوان به آرا

استثناي امانت در رابطه با   لكن اين ماده در مقام بیان حكم امانـت و  ؛جملة شرطیه است و مفهوم دارد

 درزيرا اصال    ؛فهوم مخالفت آن، به معنی نفی امـانی بـودنيد محسن نیست قاعدة علیالید است و م

منابع اسالمی و فتاوي معتبر فقهی،   بـه   عنايت   با  میتوان  بنابراين   ؛است   نبوده  احسان  حكم  بیان  مقام

حقوقدانان میـان ،  يا صرف اذن رافع ضمان است يا نهاما در مورد اينكه آ  ضمان محسن را منتفی شمرد.

مـاده مخالف  مفهوم  به  توجه  با  از حقوقدانان  برخی  بنظر  و  دارد  نظر وجود  رافع ٦31اختالف  اذن   ،

از علما اذن در انتفاع در   قانون مدنی و بنظـر برخـی  337  و  330  مادهضمان نیست. ولی با توجه به  

 ضمان   رافع  ًدر انتفاع مجانااذن    هر حال رافع ضمان است. اما عدهاي از اساتید بر اين عقیـدهانـد كـه

 .  است 

مـاده   مخالف  مفهوم  به  توجه  با  سو  يک  از  نظرات  اين  میان  داوري  مقام  بـهضمان   ٦31در  حكـم 

از سوي ديگر  موجه بنظر میرسـد. ؛ متصرف مأذون در صورتی كه قانون او را امین معرفی نكرده باشد

به   ؛مانع ضمان است   قانون مدنی اذن در اتالف،  494و    337و    330با توجه به اينكه با عنايت به مواد  

نكـرده مسـؤو تفـريط  تعدي و  كه  در جايی  مأذون  اولی متصرف  بودلیتی  طريق  نهايت   .نخواهد  در 

  ؛صرف اذن رافع ضمان نیست  بنظر میرسد براي جمع نظرات میتوان گفت كه در حقوق مدنی ايـران

 . منتفی خواهد بود اينصورت ضـمان در ؛اما اذن در تصرف اگر به طور مجانی باشد

طرفین   كه  معلـوم اسـت   ؛در حقوق فرانسه، هرگاه مورد عقد )عین( به طرف ديگر تسلیم نشده باشد

نمیكنند پیدا  مسؤولیتی  يكديگر  به  تسلیم صورت  ؛نسبت  كه  است  جايی  در  ما  باشد  بحث   .گرفته 

مورد باطل  در عقود معوض  ب  ،مطابق اصل،  بايـد  آن،تسـلیم شـده  اولیـه  مالـک  در   ـه  مسترد شود. 

ين حقوقی، مطرح دكتر  امـا اصـل مزبـور بـه وسـیلة  ؛حقوق فرانسه، تئوري كلی استرداد وجود نـدارد

نـاروا ايفاي  لزوم استرداد موضوع  به قاعدة  به عبارتی بحث استرداد در حقوق   متكی است.    شده و 

دارد   قهقرايی  اثر  بطالن  میشود  ناشی  آنجا  از  قهقرايی   (La rétroactivité)فرانسه،  اثر  الزمة  و 

 آن استكه طرفین بـهحالت قبل از انعقاد قرارداد برگردانده شوند و اين امر مستلزم    اين است داشتن  

دا دريافت  مقابل  طرف  از  آنچهرا  طرفین  از  يک  هر  است كه  بازگرداند.  ؛شته  او   Chestin)  به 

كرده  (1980,32, دريافت  كه طرف  را  مالی  گاه  تلف شده است   ؛اما  او  میـان  ؛نزد  ايـن حالـت   در 

دارد وجود  نظر  اختالف  قضايی  طـور   ؛آراي  بـه  قرارداد  ابطال  دعواي  قضايی،  آراي  از  برخی   در 

مورد،   اما در اين  ؛در حالی كه در برخی ديگر، دعواي بطالن را پذيرفتهاند  ؛استثنايی پذيرفته شده است 

اختالف نظر لكـن.  شـود  پرداخـت  بايـد  شـده  تلـف  ءشـی  قیمت  كه   دادهاند  حكم  كشور   ديوان  ءآرا
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االدا يوم  قیمت  كه  دارد  درعقـد  انعقـاد  روز  قیمت   يا  شود  پرداخت   بايد  ءوجود  آرا،   .  پارهاي  اينجا 

چه در اثر  ؛طرف باشدآن  خطـاي  اثـر  در تلـف چـه ؛نهادهاند قابض برعهدة  را مال تلف  ضمان ًمطلقا

ماژور. وفورس  قاهره  قـاهره،  (Chestin ,1980, 32)  قوة  قوة  بواسطة  تلف  فرض  در  عدهاي   اما 

نپذيرفتهاند. را  قابض  میشود  مسؤولیت  مالحظه  كه  همانطور  مانند   ؛بنابراين،  نیز  فرانسه  حقوق  در 

اما در خصوص اثر   تلف يا نقص حداقل بنظر عدهاي برعهدة قابض است.   حقوق ايران، مسـؤولیت 

مسـؤولیت  در  اسـتثنائات  ايـن  كـه  شده  ذكر  استثنائاتی  بطالن  مؤثر   قهقرايی  هم  باطل  عقد  طرفین 

 . است 

 مسؤولیت مدني نسبت به منافع مقبوض به عقد فاسد -2-3-4

ضامن منافع آن هم میباشد يا   ،فرانسه در پاسخ به اين سؤال كه آيا قابض مورد معاملة فاسدحقوق  در  

منافع مستوفا  خیر، نويسندگان فرانسوي در مورد  از  ف. ق.م.    550و    549به اسـتناد مـواد    تبرخی 

باشـد داشته  نیت  حسن  فاسد،  عقد  در  مال  گیرنده  كه  صورتی  در  منـافع   ؛گفتهاند  عـوض  رد   از 

است   مستوفات سو   ؛معاف  اگر  در   .بپردازد  را  مستوفات  منافع  قیمت   بايد  باشد  داشته  نیت   ءلكن 

بداند   خـود  بـه  قمتصرف سادة شئ نمیتواند منافع آن را متعل  «میگويد؛  ف.ق.م.  549اينمورد مادة  

ـ   اسـت   ـفمگر اينكه با حسن نیت تصرف كرده باشد. در غیر اينصـورت او موظ با    افع رامن همراه 

عینا مذكور  منافع  اگر  برگرداند.  آن  مالک  به  مال  ارزشمتصر.  نباشد  موجود  ًعین  بايد  به   ف  را  آن 

به   »قیمت روز تأديه تسلیم كند. يكی ديگر از نويسندگان، از يک طرف مسؤولیت گیرنده را نسبت 

اسـتفادة مـورد  شدن    منافع  دارا  منع  قاعدة  بر  مبتنی  رأي او،  يـک  البتـه  شناخته،كـه  جهت  بدون 

در   نیـز  همـان   1975دسامبر  1٦قضـايی  از  ديگري  رأي  است،سپس  شده  صادر  نظر  اين  با  موافق 

مخالف رأي نخست صادر گرديده است و در آن، ديوان كشور، رأي دادگاه اسـتیناف   ،مرجـع قضـايی

 از  مورد تأيید قـرار داده اسـت. ؛(معرفی میكندرا غیر قابل قبول  رازكـه دعواي اجرت استفاده از اب )را 

مسـؤولیت عـدم  بـر  دايـر  را  آخـر  رأي  نخسـت،  احتمـال  برخالف  نويسنده  همین  ديگر   طرف 

 ؛دارد  چنین استدالل نموده كه: برخالف آنچه در عقـود مسـتمر وجـود  و  گیرنده، مورد تأيید قرارداده

قرارداد باطل   بلكه از اجراي معمولی  ؛ابطال ناشی نمیشوددر اينجا دارا شدن غیر عادالنه، از خود رأي  

شـدن   دارا  هـم  مسـتمر  عقد  در  چون  باشد  قبول  قابل  نمیتواند  نظر  اين  لكن  میگردد.  نتیجه 

نه از رأي ابطال عقد به عالوه معلوم نیست كه نويسـنده مزبـور   میشودقرارداد ناشی    ناعادالنـه، از

 را ناديده گرفته است و همین طور داراشـدن ناعادالنـة دو طرفـه،  ف.ق.م.  550و    549مادة    چگونـه

 باشد.متفـاوت    منـافع  نـوع  يـا  ءچون ممكن است میزان اسـتیفا  ؛باعث از بین رفتن مسؤولیت نیست 

اسـتیفا كـه  منـافعی  مـورد  در  ثالث،  اشخاص  به  نسبت  بطالن  اثر  حاالت برحسـب    انـدكـرده  ءاما 

 اسـتناد كنـد كـه   ف.ق.م.  2279باشد. منتقل الیه ثالث میتواند به م    منقولال  ـ اگر م1  متفاوت است؛

  ؛ است   و به اين ترتیب مالک آنچه خريده  »در اموال منقول، تصرف در حكم دلیل است.«بموجب آن؛  

آن مالـک  باشـد،  شـده  سـرقت  يـا  مفقـود  منقول  مال  اگر  مزبور،  مادة  مطابق  بماند،  میتواند   باقی 

به شخصی كه   سال از تاريخ فقدان يا سرقت، آن را از متصرف بگیرد و متصرف نیز میتواند  3ظرف  



 

426 
ان

اير
ق 

قو
 ح

در
اد 

رد
قرا

ي 
جزئ

ن 
طال

ي ب
بيق

تط
عه 

طال
م

 و  
اك 

ا ت
ه ب

نس
فرا

سه 
ران

د ف
دي

 ج
ني

مد
ن 

انو
ر ق

د ب
ي

 

 

حسن نیت میتواند   آن را از او دريافت كرده، مراجعه كند. در مورد اموال غیـر منقـول، متصـرف بـا

كند. استناد  ادعايی  گونه  هر  برابر  در  ساله  بیست  يا  ده  يا  سی  زمان  مرور  همانط  به  كه بنابراين  ور 

متفـاوتمیشودمالحظه   ايران  با حقوق  فرانسه  در حقوق  در   ؛ست ا  ، وضعیت  ايران  در حقوق  زيرا 

میتواند براي گرفتن عین و منافع   صورت بطالن معامله نخست و عدم تنفیذ معامالت بعدي، مالک 

زم ادارة ـ نسبت به قراردادهايی كه اجراي آن، مستل2  رجوع كند.  لهمال خود، به هر يک از ايادي معام

در قضـايی.  روية  برابر  است،  غیر  به   مال  دوم  قرارداد  باشد.  داشته  نیت  منتقلالیه حسن  كه  صورتی 

ـ  3  نمیرود. مانند فروش محصول كشاورزي و اجارة كوتاه مدت.بین    از  نخست،  قرارداد  بطالن  ت عل

با حسن نیتی   قراردادهاي باطلی كه به وسیلة وارث ظاهري بسته شده و موجب انتقال مال به شخص 

 (104،  1377،)شهیدي در برابر وارث واقعی، قابل استناد است. ؛شده است 

 مسؤولیت مدني نسبت به اجرای عقودی که مورد آنها عمل است -3-3-4

مسؤولیت طرف  يكی از نويسندگان حقوقی اعتقاد دارد كه در عقود فاسد مربـوط بـه عمـل، ضـمان و

، 1377،)شهیدي  كرد.  انجام عمل را میتوان از قاعدة اقدام و قاعـدة احتـرام عمـل اسـتنباط  ،خواهان

از   بنابراين همانطور كه گفته شد، در فقه امامیه، هر جا كه شخصی در مقام ايفاي تعهد ناشـی  (104

بـراي را  عملـی  باشـد،  باطـل  عقـد  آن  واقع  در  ولی  است،  میپنداشته  آنرا صحیح  كه  طرف عقدي 

انجام عمل   عمل مزبور خواهـد بـود. خـواه آمـر بـه  اجرت المثلديگر انجام دهد طرف مقابل ضامن  

نظر حقوق مدنی ايران نیز   از(  508،  1378  ،كاتوزيان )امر كرده باشد يا اذن در انجام عمل داده باشد.

را چنین   33٦زيرا قانونگذار بـا توجـهبه مبانی فقهی مذكور م    ؛آنچه در فقه گفتیم، قابل قبول است 

است؛ كرده  عرفا«  تنظیم  كه  نمايد  به عملی  اقدام  ديگري،  امر  برحسب  كسی   عمل  آن  براي  ًهرگاه 

تحق اجرت عمل خـود خواهـد بـود اي آن عمل باشد، عامل مسمهی  ًيا آن شخص عادتابوده    اجرتی

ت قصد  كه  شود  معلوم  اينكه  است.ربمگـر  داشته  را   »ع  ماده  اين  واقعی  مبناي  حقوقدانان  از  برخی 

كه در جاي   (  508،  1378  ،كاتوزيان)    ؛به عـرف و نیازهـاي عمومی دانستهاند  حتراماجراي عدالت و ا 

كه نويسندگان قانون مدنی اغلب فقیه   اما بنظر ما با عنايت به ايـن موضـوع  ؛خود صحیح بنظر میرسد

قاعدة احترام را به عنوان مبناي اين ماده،   كـه  آن است صـحیحتـر    ؛بودهاند يا با فقه آشنايی داشتهاند

عمـل   نمايیم.  يفمعر فاسـد،  عقـد  بـه  وفـاي  مقـام  در  كه  مواردي  در  میرسد؛  بنظر  ترتیب،  اين  به 

میگیرد  ـوردم انجام  م    ؛احترامی  مبناي  اجر  33٦بر  مستحق  آن  عامل  اما   تق.م.  بود.  المثل خواهد 

 به عنوان مبناي قانونی حكم به ضمان طرف مقابـل بايـد شـرايطی وجـود   33٦استفاده از مادة    براي

 :میپردازيم آنها به ًكه ذيال  ؛داشته باشد

درخواست  زيـرا ؛ندارد كه دخالت استفاده كننده به صورت امـر باشـدـ امر به اقدام؛ در اينجا لزومی 1

جلب اعتماد او،   ه و ادار   انگیختن عامـل و تـأثیر بـربر  در  نیز  پیشنهاد   مورد   كار  انجام  به  او  اذن  ی و حت

است. كاري 2يكسان  كه  میكند  پیدا  معنی  در صورتی  حقیقت ضمان  در  استفاده؛  مورد  كار  انجام  ـ 

باشد. گرفته  استیفا صورت  و  باشد  كه 3انجامشده  كاري  اگر  لذا  عرف؛  نظر  در  كار  داشتن  اجرت  ـ 

نظـر عـرف نامشروع بودن آن و مخالف   انجـام گرفتـه اسـت، در  نداشته باشد چه به خاطر  اجرت 
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ی يا نظم عمومی بودنآن چه به خاطر اينكه بر مبناي غلبه، عرف اجرتی را براي آن عمل   حسنهاخالق  

در اين صورت عامل   ؛ صورت گرفته است   قصد تبرع كه عمل مزبور به  اين استنمیشناسد و ظاهر  

مگر اينكه معلوم شود   «…فقها  نظر    ع كه از  تبرـ نداشتن قصد  4نمیتواند مطالبـة اجـرةالمثل نمايد.

 بخوبی معلوم میشود.  »داشـتهاست. قصد تبرعكـه 

 گیرینتیجه 

تجز اصل  اساس  و    يريپذ  هيبر  نقض  تحقق،  عدم  در صورت  بخش  ايقرارداد،  از  عقد   یتخلف  از 

اجرا )بطالن    يضمانت  م  ايمربوطه  وارد  عقد  از  بخش  همان  بر  تنها  مابق  یفسخ(  و  به   یشود  عقد 

عقد باطل باشد،   ياز اجزا  یفقها هرگاه معامله نسبت به برخ  دگاهياست. براساس د  یاعتبار خود باق

از   یكه بخش  يیدر جا  گر،يد  یاجزا داده اند. به عبارت  ريه نسبت به سامعامل  یبه صحت و درست  كمح

مابق و صحت  امضاء  به  فقها  باشد،  باطل  تبع  یعقد  و  تقس  ضیعقد  فتو   طیو  در   يعوض  اند.  داده 

اساس   ر از جمله قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد و ب  یبا استفاده از مستندات فقه  ران يحقوق ا

قانون متون  در  استقرا  از  احكام حاصل  لزوم،  و  قب  یاصول صحت  فسخ   لیاز  و  بطالن  متعدد  موارد 

را به   يريپذ  هيتجز  توانیعقد م  ياراده طرف ها   ي انفساخ، ضابطه مقصود باالصاله و بر مبنا  ،يیجز

آن مورد   ياجرا  ریتعهد، بر خالف تأخ  ياجرا  لیتعج  ران،يا  یت قانون. در مقررارفت يعنوان اصل پذ

كه در متن اشاره شد؛)مانند انفساخ، عدم   بحث   مورد   حقوقی   نهادهاي  هرچندتوجه قرار نگرفته است.  

 عقد   ،موارد  همة  در  كهاست    نيا  در  ،آنها  تمام  اشتراک   نقطة   اما  دارند  تفاوتهايی  بطالن  با  ،نفوذ و...(

 ب ـمطل  نـ اي  در  میتوان  را  موارد  اين  با  بطالن  تفاوت  عمده  اما.  میرود  بین  از  آثارش  و  میشود  منحل

 طور  ه ـ ب  ،دـ عق  موارد  ايرـس  در   اـ ام  دارد  عیب   و   مشكل  ابتدا  از  عقد  ،بطالن  بحث   در   ؛كه  كرد  خالصه

تجزيه مهمترين  .ت ـ اس  آمده  وجود  به  ،صحیح و جزيی شدن  اثر  محدود  قرارداد  اعمال پذيري  دامنه 

عامل زوال عقد بر تنها بخش باطل عقد است كه در قانون مدنی در موارد مشابه انفساخ به كار برده 

پذيري قرارداد آن است كه بطالن تنها به شده است. اگر بخشی از عقد با بطالن مواجه شود؛ اثر تجزيه

 ؛ماندو صحت خود باقی میگردد و بخش ديگر عقد به اعتبار  همان بخش و جزء از عقد محدود می

ابتنا   اما كه؛  گفت  بايد  باطل  عقد  از  ناشی  مدنی  مسؤولیت  مسؤولیت مسـؤولیت   اين  ءدربارة  پاية  بر 

مسـؤولیت  اينكـه  بـراي  گفتـیم،  كـه  همـانطور  زيـرا  نیست،  ممكن  طرح   قراردادي  قابل  قراردادي 

 عقد  ًوضعیت بطالن اصوال  حالیكـه درالزم است كه يک قرارداد صحیح بوجود داشه باشـد، در  ؛باشد

هم عنوا  به  نمیتواند  و  میشود  تلقی  يكن  لم  كأن بعدي  تنفیذ  قابل  و  اثـرباشد  منشـأ  عقـد  يک  ن 

قـرارداد   از  خـارج  مدنی  مسوولیت  بايد  بنابراين  فرانسه  قـرار  مدنظرنیست،  حقوق  در  ، نیز   گیرد. 

اگر خسارت ناشی از بطالن    باشد معتقدند كهعدهاي از نويسندگان معتقدند، در جايی كه بطالن نسـبی

قابل اجراست همچنین بايع ملک غیر، ملزم است، به   باشد در اينصورت رژيـم مسـؤولیت قـراردادي

قرارد بگیرد.   اديطور  برعهده  كرده  حمل  او  كه  را  ضماندرک  آثار  خريدار  مقابل  پاية   در  بر  اما 

مباحث  و  مسائل  میتوان  قرارداد  از  خارج  بخش   مسؤولیت  دو  به  بطـالنرا  از  ناشـی  مسؤولیت 

متعاقدين   از  يكی  به  مستند  بطالن  حدوث  از  ناشی  ثالث)مسؤولیت  مدنی و    (يا شخص  مسؤولیت 
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لذا الزم است   ؛، چون بطالن اثر قهقرايی دارداين كشوراما در حقوق    د.، تقسیم كرناشی از اجراي عقد

بـه او بازگردانـد و در فرضـی   ؛دريافت داشـته اسـت طرفین آنچه را از طرف مقابل    كـه هـر يـک از

 دادهانـد  حكـم  فرانسه  كشور  عالی  ديوان  ءآرا  ؛دريافت شده نزديكی از طرفین تلف میشود  كـه مـال

شی  كـه   برعهـدة   را  تلـف  ضمان  ًمطلقا  ءآرا   از  پارهاي.  شود  پرداخت   بايد  شده  تلف  ءقیمت 

اثر  قـابض بر  تلف  چه  ديگـر، نهادهاند  پارهاي  و  قاهره،  قوة  اثر  بر  چه  باشد  طرف  آن  تقصیر 

مسـؤولیتقابض را در حالت دوم نپذيرفتهاند.اما در خصوص اثر قهقرايی بطالن استثناداتی وجود دارد 

مـؤثراست؛ هم  مسؤولیت  بحث  در  باشد، 1كه  معامله محجور  عقد، هرگاه طرف  ابطال  در صورت  ـ 

اين برت  تنهـا ضـمان منـافع مسـتوفا استناد دارا شدن غیرعادالنه، علت  به  آنهم  عهدة محجور است 

ـ در صورت انتقال مال، هرگاه خريدار دوم با حسن نیت 2حكم وجود جنبة حمـايتیاز محجور است.

معامله كرده باشد، استرداد عینممكن نیست بلكه بايد قیمت آن مورد مطالبه واقع شود.الزم به تذكر 

ر خصوص منافع مال، گفتهاند؛ در صورتی كه گیرنده مـالدر عقد فاسد است كه در حقوق فرانسه د

مسـتوفا منـافع  عـوض  رد  از  باشـد،  داشته  نیت  اگـرسو ت  حسن  لكـن  اسـت،   داشته  نیت ءمعـاف 

بذكر است كه هرگاه فريب شخص ثالث موجب الزم  ًأيضـاباشد بايد قیمت منافع مستوفاه را بپردازد.  

وانند بـر اسـاسقاعدة غرور به وي رجوع كنند. و در هر مورد كه تقصیر بطالن شده باشد، طرفین میت 

ثالث موجب بطالن عقد و بـه تبـع آنورود خسارت شود، زيان ديده میتواند بر اساس تسـبیب بـه 

 وي رجـوع كنـد.  
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  نجـگ   هـ كتابخان  انتشارات،  1377  نهم  چاپ  ،حقوق  ترمینولوژي  ،محمدجعفر  ،لنگرودي  جعفري-٦

 ش.ـ اند

 ودـ عق  ،داتـ تعه حقوق، 1ج ،تجارت و مدنی حقوق المعارف دائرة ،محمدجعفر ،لنگرودي جعفري-7

 .1357اول،  اپـ چ ، آزادي مشعل چاپخانة  ،ايقاعات و

 . 1379 ،حقوقی  ديدگاههاي هّمجل ،مقررات و نظريات ؛النفع عدم خسارت ،سیامک ،پیک ره-8

 . 1377 پايیز ،اول چاپ ،حقوقدان نشر ،تعهدات و قراردادها تشكیل ،مهديشهیدي، -9
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  ةـ موسس   رية ـ نش(،  اـ قرارداده   و  داتـ تعه )  دنیـ م  وق ـ حق  دماتیـ مق  دورة  ، ینـ سیدحس  ،صفايی-10

 2ج،  1351 ،تهران حسابداري الیـ ع

 رايـ اج   مانت ـض  ،اـ اعتباره   و  ادـ انعق  ،اـ قرارداده   عمومی  قواعد  مدنی  حقوق  ،ناصر  ،كاتوزيان-11

 . 137٦، 2ج ،نفوذ عدم و بطالن نظرية معامله اساسی رايطـ ش

 .1377 قم  علمیه حوزة اسالمی اتـ تبلیغ رـ دفت اراتـ انتش ،ارة ـ االج ،محمدحسنقديري، -12

 . 1343، 12 مارهـ ش ،الـ وك انونـك  مجلة ،فرانسه مدنی حقوق در بطالن ،انواع محمود ،لواسانی-13

 . 1374 ،اول چاپ ،تهران ،سمت  انتشارات، 2 مدنی بخش فقه قواعد ،مصطفی سید ،داماد محقق-14

 عربي 

 ، ان ـ لبن ـ    روتـ بی   اتـ للمطبوع  ارفـ دارالتع  ،الجعفري  الفقه  فی  العقد  نظرية  ،معروف  هاشم  ،الحسنی -1

199٦. 

 ،هّالخاص  القواعد.  العامه  القواعد  ،لاللتزام  ًمصدرا  باعتباره  غیرالمشروع  العمل  ، محمدهشام  ،القاسم  -2

 مطبعه   ،الفرنسی  المدنی  القانون  و  الجزائري  المدنی  القانون  و   السوري  المدنی  القانون  بین  مقارنه  هـ دراس

 .1985 ادـ حّاالت

الجديد،-3 مدنی  القانون  شرح  فی  الوسیط  احمد،  عبدالرزاق  داراحیا1ج  سنهوري،   ، العربی  التراث  ء، 

 ه.ق.  1401لبنان، سال ـ  بیروت

الفقه  --4 فی  الحق  مصادر  احمد،  عبدالرزاق  الطبعة سنهوري،  الغربی،  بالفقه  مقارنة  دراسة  االسالمی، 

 . 4، ج 1998الثـانیـة، منشورات الحلبی، بیروتـ لبنان، 

، جلد  -5 العناوين   ، القواعد   –  3میر عبدالفتاح حسینی مراغی   ، سید میرزا حسن موسوي بجنوردي 

 .3الفقهیه ، جلد 

فی  -٦ المدنی،  القـانون  فـیشـرح  الـوافی  سـلیمان،  المسولیة مرقس،   و  الضار  الفعل  فی  االلتزامات 

 .1992المدينة االحكام العامة، المجلد االول، 

 

 

 

 

 

 

 


