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یش اعمال و واقعی حقوقی رد حقوق اریان و فرانسه تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدا

1زادهعليرضا فصيحي

2سورشجانياعظم حيدري

چکيده

قی و م،ؤولی  بیب اشخاص ار م تق یل اتسال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقو
تواند از خ ط ایب مفاایم و ماای  حقوقی و ربب پیدایش اتسال و وقایع حقوقی می

احکام و نثار ننها ج وهیری نسایدم ادف از ایب مقاله شنارایی تطبیقی ماای  و ربب 
ن، باشدم نر حقوق ایراپیدایش اتسال و وقایع حقوقی نر حقوق ایران و فران،ه می

اتسال حقوقی ماایتی اتتباری نارند و وقایع حقوقی، نارای ماایتی حقیقی نر معنای 
تام ا،تندم نر حقوق فران،ه، اتسال حقوقی نارای ماای  ذانی و وقایع حقوقی 
نارای ماای  تینی ا،تندم نر حقوق ایران، ربب پیدایش اتسال حقوقی قصد انشاء 

شدم حقوقدانان فران،وی معتقدند ارانت و باار  اه یک فعل و انفعال نف،انی می
رضای  ماایتاً با ام متفاوتند و رضای  ربب پیدایش تسل حقوقی ار  اه یک ایفی 

 ی رانت و مانی ار منف،انی ار م ارانت نر وقایع حقوقی ارانی، ارانت

ماای  اتتباری، ماای  تکاوینی، تسال حقاوقی، واقعاه حقاوقی،       واژگان کلیدي:
قصدم

 :Fasihizadeh@ase.ui.ac.ir 1. استادیار گروه حقوق دانشکده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)، رایانامه 
2. کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان. 
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 مهمقد

ي اجتماعي که داراي اثر حقوقي باشد واقعه حقوقي به معناي عام نام دارد کده  هر پديده

باشدد. اعمدال و وقداي، حقدوقي،     ي اعمال و وقاي، حقوقي به معنداي خداص مدي   در برگيرنده

شدوند و  هايي هستند که موجب پيدايش رابطه و مسؤولي  بين افراد ميرويدادها و وضعي 

هدا و اختالفدات موجدود در حقدوق     شود. چالشقوقي متفاوتي مترتب ميبر هر کدام آثار ح

کنوني در عدم شناخ  مفاهيم و امور اعتباري و حقيقي ريشه دارد. شناسايي اعمال و وقداي،  

ي اين مباحث اس . اهمي  مقايسه اعمال و وقداي، حقدوقي،   حقوقي و مرز بين آنها در زمره

باشد، ي ادله اثبات دعوا ميد، منشأ آثار زيادي در زمينهعالوه بر کاربرد در تقسيم مناب، تعه

با توجه به آثاري کده ايدن دو ندور در زمينده حددوث، انتقدال و زوال ملکيد  و حد  دارندد          

شناسايي مرز بين آنها از جه  روشن شدن حکم مسائل حقوقي مهدم اسد . شناسدايي مدرز     

ها مستلزم پاسخ به اين سؤال ين چالشبين اعمال و وقاي، حقوقي و يافتن پاسخ مبنايي براي ا

اس  که ماهي  و سبب پيدايش اعمال و وقاي، حقوقي چيس ؟ با توجه بده ايدن کده تقسديم     

اعمال به عمل حقوقي و واقعه حقوقي از حقدوق فرانسده وارد شدده اسد ، ابتددا الزم اسد        

حقدوقي در   تعريف اين دو عنوان در حقوق فرانسه معلوم گردد. از آنجا کده ماهيد  اعمدال   

حقوق ايران اعتباري اسد  و وقداي، حقدوقي مداهيتي حقيقدي دارندد و در مقابدل در حقدوق         

فرانسه اعمال حقوقي از ماهيتي ذهني برخوردارند و وقاي، حقوقي ماهيتي عيني دارند، تبيدين  

هداي  ها و تفداوت مفاهيم مذکور و مقايسه آنها ضرورت دارد. بنابراين در اين نوشتار شباه 

حقوقي و واقعه حقوقي از جه  ماهي  و سبب پيدايش در حقدوق فرانسده و ايدران بدا     عمل 

 گردد.توجه به مناب، فقهي تحليل مي

 

 . تعريف عمل حقوقی1

اصطالح اعمال حقوقي نخستين بار در قانون مدني آلمان به کار رفته و سپس بده قدوانين   

(. در حقوق فرانسه عمدل  22: 1323مقامي، ،ها نفوذ پيدا کرده اس  )اميري قائمديگر کشور
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اي اسدد  کدده هدددف و مقصددود از آن ايجدداد آثددار حقددوقي اسدد       ابددراز اراده 1حقددوقي

(Carbonnier, 2002: 167).  در حقوق ايران، برخي از حقوقدانان در تعريف عمل حقوقي

و  شدود اي اس  که به منظور ايجاد اثر حقوقي خاصدي انجدام مدي   اعالم اراده»اند: بيان داشته

(. تعريدف مدذکور از جهداتي    3 :1332)کاتوزيان، « کندقانون نيز اثر دلخواه را بر آن بار مي

 قابل ايراد اس  از جمله:

با توجه به اين که در حقوق ايران عمل حقوقي مداهيتي انشدايي دارد، تعريدف عمدل      -1

خبداري و نده   حقوقي به ابراز اراده صحيح نيسد  زيدرا ابدراز اراده داراي معنداي اعالمدي و ا     

 انشايي اس .

کندد، بلکده ماهيد     فاعل عمل حقوقي به طور مسدتقيم آثدار حقدوقي را ايجداد نمدي      -2

ي آثدار يدک عمدل    آورد. همنندين الزامدا  پيددايش همده    حقوقيِ داراي آثار را به وجود مدي 

ي عمدل  ي انشداء کنندده  حقوقي نيازمند اراده نيسد ، بلکده برخدي از ايدن آثدار بددون اراده      

کند، هر چند الزم اس  آثدار ذات آن، بده هنگدام انشداء مدورد توجده       ي تحق  پيدا ميحقوق

 (.33: 1311انشاءکننده قرار داشته باشند )شهيدي،

ي انشدايي  توان گف  عمل حقوقي مداهيتي اعتبداري اسد  کده بده اراده     بر اين اساس مي

پيدايش عمدل حقدوقي اثدري    آيد و ابراز اراده در انسان بدون نياز به ابزار مادي به وجود مي

ي انشدايي اسد .   ( قانون مدني ابدراز اراده شدرط تدأثير اراده   111ندارد هر چند مطاب  ماده )

ي انشدايي محقد    بنابراين عمل حقوقي در حقوق ايران، بدر خدالف حقدوق فرانسده بدا اراده     

ران ي انشدايي بده مفهدومي کده در حقدوق ايد      شود، در شرايطي که در حقوق فرانسه ارادهمي

 مطرح اس ، وجود ندارد.

 

 . تعريف واقعه حقوقی2

ي اجتماعي اس  که اثر حقوقي داشته باشدد. بندابراين   هر پديده 2منظور از واقعه حقوقي

گيرد. واقعه حقوقي داراي دو معناي عام و خاص شود را در بر نمياي که واق، ميهر حادثه

                                 
1  .  Acte Juridique 

2  .  Fait Juridique 
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و وقداي، ناشدي از فعدل انسدان تقسديم      اس . در معناي عام، واقعده حقدوقي بده وقداي، طبيعدي      

شود. وقاي، طبيعي به وقاي، ناشدي از ظدواهر طبيعدي، حدوادث عارضدي و وقداي، ناشدي از        مي

جماد، نبات، حيوان و حوادث مربوط به انسان که وي در وقور آنها دخدالتي نددارد، تقسديم    

ابدزار مدادي تقسديم    ي انشدايي و اراده همدراه بدا    شود. دسته دوم بده وقداي، ناشدي از اراده   مي

 (.231: 1132شود )الصمده، مي

اي اسد   هر عمل يدا حادثده  »در حقوق فرانسه در تعريف واقعه حقوقي گفته شده اس : 

برخدي از   .(Brenner, 2012: 13)« سدازد کده قدانون نتدايج و آثداري را بدر آن مترتدب مدي       

در وضعي  حقوقي اثدر  اي اس  که هر چند ي حقوقي حادثهواقعه»حقوقدانان نيز معتقدند: 

گذارد، نتايج و آثار آن، خواس  اراده نيسد  و ممکدن اسد  در پديدد آمددن و تحقد        مي

 .(Mazeaud et Chabas, 2000: 151)« بخشيدن آن اراده مفقود نباشد

رويددادي اسد  کده    »اند: برخي از حقوقدانان ايراني در تعريف واقعه حقوقي بيان داشته

« شود و اراده و انشاي مرتکدب سدبب اصدلي آن آثدار نيسد      ن مياثر آن به حکم قانون معي

واقعه حقوقي رويدادي ارادي يدا غيدر   »(. دکتر شهيدي نيز معتقد اس : 1: 1332)کاتوزيان، 

ارادي مادي اس  که قانون اثر يا آثدار حقدوقي بدراي آن ثابد  کدرده اسد ، بددون اينکده         

 (.32: 1311)شهيدي، « شخص تحق  آثار آن را خواسته باشد

ايراد وارد بر تعاريف مذکور اين اس  که ماهيد  واقعده حقدوقي در تعريدف گنجاندده      

نشده اس  در حالي که تعريف کامل بايدد متضدمن تمدام ماهيد  و حقيقد  معدّرف باشدد.        

ي اي حقيقي اس  که يا بدون اراده و يا بدا اراده توان گف  واقعه حقوقي، پديدهبنابراين مي

گيرد، و آثار مترتب بر آن ناشي از حکدم قدانون اسد ، چده     دي صورت ميهمراه با ابزار ما

 فاعل عمل در حين ارتکاب خواستار آن آثار باشد و يا نباشد.

 

 و اعتبار يقتدر حق یعمل و واقعه حقوق يتتفاوت ماه. 3

عدم شناخ  صحيح مفاهيم و امور اعتباري و حقيقي، و احکام و آثار هر کدام، موجب 

اندد  شدود. برخدي از فقهدا امدور اعتبداري را متدرادف امدور انتزاعدي گرفتده         ا ميخل  بين آنه
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(، در حالي که ميان امور اعتبداري و انتزاعدي فدرق    312و  311به بعد،  123: 1321)انصاري، 

 اس .

هايي که در زنددگي اجتمداعي مدردم ايجداد رابطده و مسدؤولي        در علم حقوق وضعي 

عه حقوقي خارج نيستند. گاهي مرز ميدان آن دو بده خدوبي    ي عمل و واقکنند از دو دستهمي

دهدد و بعضدي از   هاي حقوقي اشدتباه رن مدي  شود، در نتيجه در شناسايي ماهي شناخته نمي

شوند. در نتيجه با توجه بده تفداوت عميد     وقاي، حقوقي يا اعمال حقوقي جا به جا معرفي مي

شود. شناسايي ماهيد  عمدل   تعيين نمي ميان اين دو، حکم قضايا و مسائل حقوقي به درستي

حقوقي و واقعه حقوقي، نيازمند بررسي اين امر اس  که ايدن ماهيدات جدزء کددام دسدته از      

 گيرند.امور قرار مي

 امور حقيقی. 3-1

 شود عبارتس  از:ي حقيقي داراي چند معناس . آننه به بحث ما مربوط ميواژه

الفعل اس  که در مقابل اعتباري، کده تحقد    حقيقي به معناي شي  واقعي و موجود ب -1

 بردار نيس ، قرار دارد.

معناي ديگر حقيقي مربوط به تقسيم علم حصولي به حقيقي و اعتباري اس . بدر ايدن    -2

گردد و آثارش بدر آن مترتدب   اساس، حقيقي مفهومي اس  که گاهي در خارج موجود مي

شدود مانندد   اش بر آن مترتب نميخارجي يابد و آثارشود، و نيز گاهي در ذهن تحق  ميمي

(. به عبارت ديگر مفاهيمي که ذهن به طور خودکدار از مدوارد   313: 1312انسان )طباطبايي، 

ي حدواس  کند، يعني همدين کده يدک يدا چندد ادراک شخصدي بده وسديله        خاص، انتزار مي

د مانندد  آورظاهري يا شهود باطني، حاصل شد فورا  عقل، مفهوم کلدي آن را بده دسد  مدي    

شدود، چندين   که بعد از ديدن يک يا چند ش  سفيد رنا، انتدزار مدي  « سفيدي»مفهوم کلي 

 (.111: 1323نامند )مصباح يزدي، مفاهيمي را مفاهيم ماهوي يا معقوالت اولي مي

از اين رو امر حقيقي عبارت از چيزي اس  کده در خدارج مابده ازاء تکدويني دارد و بده      

شود  مثال  وقتي گيرد و به آن امور تکويني نيز گفته ميار ميکمک حواس مورد ادراک قر

شود شکند، شکستن شيشه در عالم خارج ديده ميشخص الف با سنا شيشه همسايه را مي

 گيرد.که به کمک فعل مادي صورت مي
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ي امدور انتزاعدي اسد . واژه ندزر در لغد  بده معنداي        معناي دوم نيز در واق، بيان کنندده 

(. منظدور از امدور   331/ 3: 1312ن چيدزي از چيدز ديگدر اسد  )ابدن منظدور،       کندن و گدرفت 

هدا را از  انتزاعي، احکام و حيثياتي اس  که يک مفهوم، آن را در خارج داراس  و ذهن آن

کند. به عبدارت  يابد و بر آن حمل ميمعقوالت اوليه )امور حقيقي( که به ذهن آمده، در مي

گردندد. از  د که از تطبي  امور حقيقي انتزار و اسدتخراج مدي  ديگر امور انتزاعي اموري هستن

گويندد مانندد پسدتي و    اين جه  آنها را امور انتزاعي و آن امور حقيقدي را منشدأ انتدزار مدي    

بلندي. اين امور وجود خارجي ندارند. همننين قابل جعل و انشاء نيستند بلکده بدراي تحقد     

(. در بحث مدا امدوري مثدل مدوت از جملده      33-32: 1313تاب، منشأ انتزار هستند )مشکيني، 

ي امدور تکدويني و امدور انتزاعدي     امور انتزاعي اس . واژه حقيقي به معناي اعم در برگيرنده

 اس .

 امور اعتباري. 3-2

شود و در حقيق  از مشترکات لفظي محسوب ي اعتباري به چند معني استعمال ميواژه

 گردد:مي

شوند و انتزار آنهدا نيازمندد کداوش ذهندي و     خارجي مي مفاهيمي که حمل بر اشياي -1

ي دو چيدز  باشد، مانند مفهوم عل  و معلول که بعدد از مقايسده  ي اشياء با يکديگر ميمقايسه

(. 111: 1323شود که يکي از آنها متوقف بر وجود ديگري اس  )مصباح يدزدي،  انتزار مي

 اين مفهوم اعتباري در فلسفه کاربرد دارد.

تباري به معناي آننه وجود منحداز و مسدتقل از غيدر خدود نددارد، مانندد فوقيمد  و        اع -2

 (.313: 1312تحتيم ، در برابر حقيقي که وجود منحاز و مستقل از غير دارد )طباطبايي، 

اند که تقرر و وجودشان در عدالم اعتبدار اسد  و    اي نيز اعتباري را اموري دانستهعده -3

آنها به دس  معتبِر اس   يعني وراي اين اعتبار و جعل حقيقد    ي ثبات، تحق  و وجودهمه

اي ندارندد  و واقعيتي ندارند. اصال  آنها فق  در عالم اعتبار اس  و با امور عيني هيی رابطده 

 (.332: 3، ج1311)نائيني، 

اي اسد  کده در وراي ظدرف    اعتباري، معناي تصوري ]مثل ملکي [ و يدا تصدديقي   -3

شدوند و عبارتندد از:   حاصدل مدي  « اسدتعاره »با يک فعالي  خاص ذهندي   عمل تحق  ندارد و
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ي اعمال و بده تعبيدر ديگدر، دادن    عاري  گرفتن مفهومي حقيقي و به کار بردن آن در حوزه

حد چيزي به چيز ديگر. اين مفاهيم براي غايدات عملدي و زنددگي بده عاريد  گرفتده شدده        

کنندد و بدا   ز محيطي به محيطدي ديگدر فدرق مدي    اس   از آنجا که تاب، احتياج انسان هستند ا

شوند  مانند اعتبدار مالکيد  بدراي شدخص نسدب  بده مدال        ها، آنها نيز دگرگون ميتغيير نياز

 (.312: 1312حيازت شده يا اعتبار زوجي  ميان زن و مرد )طباطبايي، 

تدوان  ميشود. به اين ترتيب از ميان معاني اعتباري، دو معناي آخر به بحث ما مربوط مي

گف  در مورد امور اعتباري دو نظريه وجود دارد. بنا بر يک ديدگاه، امر اعتبداري در واقد،   

شدود و مابده ازاي   يک حقيق  و واقعيتي اس  که در عالم اعتبار به وسيله معتبِدر ايجداد مدي   

(. بندا بدر ديددگاه ديگدر، منظدور از اعتبداري، اعطداي حدد         111تا: خارجي ندارد )عراقي، بي

: 1، ج1323ي به چيز ديگر اس . در اين نظريه اعتبار صرف يک ادعاسد  )اصدفهاني،   چيز

هاي اين دو نظر اين اس  که بنا بدر نظدر گدروه    (. از جمله تفاوت133: 3، و نيز ج311-321

اي با امدور تکدويني ندارندد  بده عبدارت ديگدر امدور واقعدي و         اول، امور اعتباري هيی رابطه

اي عتباري نيستند. اما مطاب  نظر دوم، اين گونه نيس  کده هديی رابطده   تکويني پشتيبان امور ا

 بين امور اعتباري با حقاي  نباشد.

توان گف  امور اعتباري، ماهياتي هستند که در ظرف و وعداء اعتبدار بده    به طور کلي مي

 .آيند و تاب، اعتبار معتبِر هستند  بنابراين نه يک واقعي  و نه يک ادعا هستندوجود مي

 اعتباري بودن عمل حقوقی. 3-3

بنا بر آننه گفته شدد، در حقدوق ايدران اعمدال حقدوقي داراي ماهيد  اعتبداري هسدتند          

وجود مادي و محسوس ندارند و به مجرد اعتبار )جعل و انشاء(، در عالم اعتبار بدون نياز بده  

 آيند مانند بي، و اجاره.ابزار مادي به وجود مي

اي اسدد  کدده مقصددود از آن آثددار حقددوقي وقي ابددراز ارادهدر حقددوق فرانسدده عمددل حقدد

 :Carbonnier, 2002).گيرد ي حقوقي متعل  اراده قرار نميباشد  در مقابل، آثار واقعهمي

کندد  در حقيقد    شناسانه اراده را به آثدار حقدوقي مدرتب  مدي    اي منحصرا  غاي رابطه(167

 :Planiol et Ripert, 1955)ختي اس شناي روانقصد الزم در عمل حقوقي، يک سازنده

589 , Martin De la, Moutte, 1951 :20)        بده عبدارت ديگدر، بدين ابدراز اراده و آثدار  
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بدر ايدن اسداس،    Hauser, 1971: 51) ي تخيملدي دارد ) اي وجود دارد که جنبهحقوقي رابطه

 .(Hauriou, 1906:141)عمل حقوقي داراي ماهي  ذهني اس  

و موجودات اعتباري و عالم اعتبار آن گونه که در حقوق ما مطرح اس  مفهوم اعتباري 

هداي امدور اعتبداري اسد  در     در حقوق فرانسه مطرح نيس . جعدل و انشداء کده از ويژگدي    

حقوق اين کشور وجود ندارد. مثال در حقوق ايران مفداهيم اعتبداري چدون ذمده، بده عندوان       

لذمه و سايرين )کلي در معين و کلي مشدار(  وعاء اموال کلي پذيرفته شده اس  و کلي في ا

موجودات اعتباري هستند که در ظرف ذمه قرار دارند و بعدد از اضدافه شددن بده ذمده جدزء       

  قدديري،  21:  1322گيرندد )خدويي،   گردند و مورد رغب  عقال قرار مياموال محسوب مي

هات عين اسد   (. همننين منفع  مال، از شؤون و ج33: 1321  موسوي خميني، 11: 1313

آيدد.  که وجود آن به وجود عين بوده و بالقوه به عين قائم اس  و به تدريج به فعلي  در مي

ي کارگري، در مورد منفع  شخص نيز وضعي  همين گونه اس  و مناف، شخص چون قوه

(. 231: 1311زاده، خياطي و ساير مناف، وجود بالقوه داشته و به شخص قائم اسد  )فصديحي  

منفع  در عالم خارج موجود اس  و وجود منفع ، استعدادي و قائم به وجود عين  بنابراين

شدود در واقد،   اس  و وجود منحاز و مستقلي از عين ندارد. آننه در عالم خارج تسدليم مدي  

مصادي  و افراد آن هستند. به اين صورت که مناف، را به وجدود آننده قدائم بده آن اسد  در      

(. از اين رو در حقوق ايدران  33: 1، ج1313کند )اصفهاني، يتقدير گرفته و سپس تمليک م

شدوند.  ي موارد آن، عين معين و کلي، سبب تمليک محسوب مي، عقد بي، و اجاره در کليه

در حالي که در حقوق فرانسه مفاهيمي چون مال کلي في الذمه يا منفع  به صورتي کده در  

( قدانون مددني   233ه مطداب  مداده )  حقوق ما مطدرح اسد ، وجدود نددارد. در حقدوق فرانسد      

اي مطلد  اسد ، بده شدرطي کده مخدالف       ح  برخورداري و انتقال اشياء بده شديوه   1مالکي »

بنابراين مالکي  مجموعه امتيازاتي اس  که براي شخص، بدر روي  «. قوانين و مقررات نباشد

د گيدر چيزي که مال اس  در نظر گرفته شده اس . چيدزي کده موضدور مالکيد  قدرار مدي      

(. مطداب  قدانون   Seriaux, 2009: 7-8-11اشياي جسماني اعم از منقول و غير منقول اسد  ) 

                                 
1  .  La propriété 



ت
هی تطبیقی ما

تحلیل 
 

نسه ا فر ن و 
 اریا

وق
حق ی رد 

ق حقو اقعی 
ل و و

عما ش ا
ی ا پید ب 

سب و 
 

 

 

33 

 
مدني اين کشور مالکي  ناملموس نيز به رسمي  شناخته شده اس ، مانند اوراق اعتبداري و  

اما در اين موارد نيز وجود ارزش در يک ش  معين، موجب پدذيرش مالکيد  شدده     1سهام.

 اس .

حقوق اين کشور، اگر مورد معامله هنگام عقد قابل تشدخيص نباشدد،   از طرف ديگر در 

يابدد  شود بلکه زماني که عين مشخص يا تعيين شدود مالکيد  انتقدال مدي    مالکي  منتقل نمي

(Barret, 2007: 4     به عبارت ديگر، زماني که موضور معامله، کلي اسد  انتقدال مالکيد .)

گردد که معموال  در زمان ص و تعيين محق  ميفوري نيس  و در واق، انتقال در زمان تشخي

(. بده همدين دليدل بدر     Flour et Aubert et Savaux, 2007: 159شدود ) تحويدل انجدام مدي   

ي بدين مالدک و مملدوک، عدين معدين و عدين کلدي،        خالف حقوق ايران که مالکي  رابطده 

ر حقدوق  ي بين شخص و ش  اس . از طرف ديگر داس ، در حقوق فرانسه، مالکي  رابطه

شود. در واق، منفع  از عين تفکيک نشده اس . بلکه يک فرانسه منفع  مال محسوب نمي

گردد که بر اساس آن موجر ملزم اس  کده عدين   رابطه ديني بين موجر و مستأجر برقرار مي

 (.Planiol et Ripert, 1955:757مستأجره را براي انتفار در اختيار مستأجر قرار دهد )

 دن واقعه حقوقیحقيقی بو. 3-4

وقاي، حقوقي داراي ماهي  حقيقي به معنداي عدام ]تکدويني و انتزاعدي[ هسدتند، بده ايدن        

صورت که، يا وجود مادي محسوس دارند و ظدرف تحقد  آنهدا عدالم خدارج اسد ، يدا بدا         

آيند و به عبارتي داراي منشاء انتدزار هسدتند و ظدرف تحقد      کمک ابزار مادي به وجود مي

س . همننين قابل جعل و انشاء نيستند مانند شکستن شيشه، حدوادث ناشدي   آنها عالم ذهن ا

 از رانندگي، فوت و والدت ... .

اي با منشأ انساني يا طبيعي اس  که اثدر حقدوقي   ي حقوقي حادثهدر حقوق فرانسه واقعه

 Colin et)شود، بر خالف عمل صرفا  مادي که نتيجه و اثر حقوقي نددارد  بر آن مترتب مي

Capitant (1957: 73      اي را مشدخص  . به عبارت ديگر واقعه حقدوقي، هدر عمدل يدا حادثده

دهد. بنابراين وقاي، حقوقي، هم وقاي، طبيعدي را  کند که قانون نتايجش را به آن پيوند ميمي

                                 
 ( قانون مدني فرانسه.  1331( و )233(، )221. ر.ک: مواد )2
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که منب، حقدوق و تعهددات هسدتند مانندد والدت، قرابد ، فدوت و فدورس مداژور را در بدر          

 ,Brenner). شدوند دي و عمدي انسدان مثدل جدرايم را شدامل مدي     گيرند، و هم وقاي، ارامي

 ,Hauriou).ي حقوقي داراي عنصر عيني اس  در حقوق اين کشور واقعه(13-14 :2012

به اين ترتيب برخالف حقوق ايران که وقاي، حقوقي ممکن اسد  تکدويني يدا    (1906:141

 دانند.عيني مي انتزاعي باشند، در حقوق فرانسه تفکيکي قائل نشده و همه را

 رابطه امور اعتباري و امور حقيقی. 3-5

امور اعتباري مانند مالکي ، امدوري قدراردادي و جعلدي هسدتند کده مابده ازاي خدارجي        

االمري نيسدتند، امدا ايدن امدر بده ايدن معندا        ندارند و تصوير و انعکاس يک امر واقعي و نفس

رند، بلکه هر يک از مفداهيم اعتبداري بدر    اي با حقاي  عيني ندانيس  که اين امور هيی رابطه

تواندد  روي حقيقتي استوار بوده و مادام که با يک واقعيتي اتصال وجودي پيددا نکندد، نمدي   

تصويري از مفاهيم اعتباري بسازد  اين امر با تصدرفاتي از قبيدل حکدم و تجريدد و تجزيده و      

وابد  تکدويني و مصدالح    (. ر132-133: 1312آيد )طباطبدايي،  ترکيب و انتزار به دس  مي

(. 212-213: 1323ي اين مفداهيم قدراردادي هسدتند )مصدباح يدزدي،      حقيقي مزبور پشتوانه

اي از فقها نيز معتقدند امور اعتباري هر چند مجرد فرض و اعتبار اس  امدا بدا چندد امدر     عده

بار حقيقي مالزم هستند، يکي نفس اعتبار اس  که خود از حقاي  اس  و ديگري مبادي اعت

(. بنابراين گاهي وجود اعتباري 3331: 1311که آنها هم امر حقيقي هستند )شبيري زنجاني، 

شود  مثال  رابطه زوجي  را از وض، خاص زن و مردي که بدر اثدر   از پديده حقيقي انتزار مي

 (.13: 1332کنند )جعفري لنگرودي، کنند، انتزار مينکاح با هم زندگي مي

عمدل حقدوقي و واقعده حقدوقي مطدرح       1سه با عندوان تقابدل نسدبي   اين امر در حقوق فران

گرديده اس  و اعتقاد بر اين اس  اراده، کده جدزء ذاتدي عمدل حقدوقي اسد ، تنهدا اقددام         

کندد. بده   هداي عيندي تکيده مدي    هاي مدادي و حقدوقي بده داده   کند بلکه در تقابل واقعي نمي

يرد و عمل حقدوقي از تدأثير موجدودي    گهاي عيني را در نظر ميعبارت ديگر، اراده واقعي 

 ,Brener, 2012: 17)   .(Hauserشود و منحصرا  انتزاعي و روانشدناختي نيسد   حادث مي

1971: 51 

                                 
1  .  Relativité de l'opposition 



ت
هی تطبیقی ما

تحلیل 
 

نسه ا فر ن و 
 اریا

وق
حق ی رد 

ق حقو اقعی 
ل و و

عما ش ا
ی ا پید ب 

سب و 
 

 

 

35 

 
 

 در اراده یعمل و واقعه حقوق يدايشتفاوت سبب پ. 4

ي انسان گاهي هيی نقشي ندارد و گداهي بده صدورت    در وقاي، حقوقي غير ارادي، اراده

مقدمات مؤثر اس . به طور کلي چيزي در عدالم نيسد ، مگدر ايدن کده       جزيي و آن هم در

براي آن سبب يا اسبابي باشد  اين علل و اسباب، منحصدر بده امدور مدادي نيسدتند، چده بسدا        

اي سدببي  ممکن اس  عوامل معنوي در پيدايش آنها مؤثر باشند. به عبارت ديگر هدر پديدده  

 . در هدر حدال مرجد، همده بده سدوي       دارد که برخي کشف شده و برخي کشف نشده اسد 

االسدباب اسد . سدبب پيددايش وقداي، حقدوقي ارادي، اراده انسدان اسد . در اعمدال          مسبب

اي که سدبب پيددايش   گردد، ليکن ارادهحقوقي نيز اراده شرط تحق  و تکوين محسوب مي

 اي که در وقاي، حقوقي ارادي وجود دارد، متفاوت اس .عمل حقوقي اس  با اراده

 مفهوم اراده .4-1

به معناي مشي ، برگزيدن و خواستن اس  )جوهري، « رود»اي عربي از ريشه اراده واژه

توان اراده را بده خواسدتن معندا کدرد. اراده بده      (. در اصطالح حقوق ايران نيز مي323: 1312

هاي انسدان اسد . افعدال اختيداري کده از نفدس صدادر        ترين ويژگيعنوان مبدأ فعل، از مهم

ي اسدباب و ادوات جسدماني صدادر    د بر دوگونه اس : نخس  افعدالي کده بده وسديله    شومي

هدا و مبددأهايي از   گونه افعال، ميان نفس مجدرد و فعدل، واسدطه   شود مانند نوشتن. در اينمي

قبيل تصور، عزم و تحريک عضالت وجود دارد. دوم، افعالي اس  کده يدا بددون واسدطه از     

موجود، غير جسماني اس  مانند بعضدي از تصدورات کده     يشود و يا واسطهنفس صادر مي

تدوان گفد    کندد. مدي  تحق  و وجودشان با فعالي  همراه اس  و نفدس، آنهدا را ايجداد مدي    

گيرد و تنها خالقي  نفدس  هاي ذهني و تصورات نفس بدون واسطه انجام ميي صورتهمه

 (.112-111: 1321کند )موسوي خميني، اس  که آنها را ايجاد مي

(. 123: 1312آيدد )طباطبدايي،   بنا بر يک ديدگاه اراده حالتي اس  که به دنبال شوق مي

شدود اراده مدي نامدد    صدر الدين شيرازي ميل و شوق شديدي را که از عقل عملي ناشي مي

کند اراده شوق مؤکدي اس  که (. حکيم سبزواري تصريح مي333-332: 1311)شيرازي، 

 (.133آيد )سبزواري، بي تا: يمِ طب، در انسان پديد ميدر پي داعي و ادراک امر مال
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برخي از حقوقدانان نيز معتقدند اراده شرور به اجدراي بداور )تصددي ( اسد  )جعفدري      

 (.211: 1، ج1333لنگرودي، 

 ماهيت اراده. 4-2

، ج 1311صدرالدين شيرازي اراده را در زمره کيفيات نفسداني آورده اسد  )شديرازي،    

دانندد )طباطبدايي،   اي ديگر، اراده را کيف نفسانيِ غير از علم و شوق ميعده(. 333-332: 3

1312 :123.) 

برخي از فقها معتقدند طلب و اراده مترادف هستند و بين انشايي و حقيقي بودن طلدب و  

(. در مقابل برخدي ديگدر بدين    33-33: 1313اراده قائل به تفکيک هستند )آخوند خراساني، 

به تفکيک هسدتند و در آثدار خدود اراده را از جملده کيفيدات و نده افعدال         طلب و اراده قائل

(. همنندين ايدن اعتقداد    131: 2-1، ج 1311  ندائيني،  11: 1313دانند )اصدفهاني،  نفساني مي

وجود دارد که اراده در واقعي  خويش از صفات نفساني اس  و از مقولده کيدف بده شدمار     

ي که طلب از افعال اختيداري اسد  کده از انسدان بده      رود که قائم به نفوس اس ، در حالمي

افزايند عقدد و  (. ايشان همننين مي13: 1311شود )خويي، ي اراده و اختيار صادر ميواسطه

شود )خدويي،  ايقار جز با قصد که همان فعل نفساني همراه با مبرز خارجي اس  محق  نمي

1322 :221.) 

 انواع اراده. 4-3

تقسيم گرديده اس . از جهتي اراده بده فعلدي و اسدتقبالي تقسديم     اراده به جهات مختلف 

گيدرد مانندد هنگدامي کده     اي اس  که به امر حدالي تعلد  مدي   ي فعلي، ارادهشده اس . اراده

شخص اراده کند با حرک ِ دس  مال ديگري را تلف کند. در مقابل، اراده استقبالي اسد   

 (.21: 1313 گيرد )مشکيني،که به امري در آينده تعل  مي

ي انشايي و غير انشايي تقسيم شده اس . ابتدا مفهدوم انشداء   از جه  ديگر اراده به اراده

 شود.گردد و سپس تفاوت اين دو نور اراده بيان ميتبيين مي

اسد . طبد  ايدن    « ايجاد معنا به سبب لفظ در عالم اعتبار»بنا بر نظر مشهور در فقه، انشاء 

 استعمال نيس  و لفظ در انشاييات مدخلي  دارد. نظر انشاء خارج از حقيق ِ
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ي لفظ اس . مطاب  اين ديدگاه، در مقام انشاء، برخي معتقدند انشاء، ايجاد معنا به وسيله

شدود کده تداکنون وجدود     استعمال عبارات عقود در معنايشدان، موجدب حددوث چيدزي مدي     

: 1313ر اسد  )ندائيني،   نداشته اس ، و بقاي آن منوط به بقاي ظرف آن يعندي ظدرف اعتبدا   

 (.33-33: 1، ج1311و نيز  112

اي نيز معتقدند اعتبار در اختيار معتبر اس  و انشداء عبدارت از اعتبدار امدر نفسداني و      عده

و نيدز،   121: 1322ابراز آن در خارج به وسديله مببدرز از جملده قدول و فعدل اسد  )خدويي،        

1322 :21.) 

اند حقيق  انشاء مجرد اعتبار نفساني يدا مجدرد   دهبرخي از فقهاي معاصر نيز بر ايسن عقي

اي اس  که از طري  اسباب متعددي چون الفدا  کده بدر آن    الفا  نيس  بلکه اعتبار عقاليي

گردد. مثال  انشاي ملکي ، همان ايجاد اعتبدار عقاليديِ   دالل  کنند، از قصد و ني  ايجاد مي

کويني يا اعتبار نفساني. اين معندا بده اسدباب    ي اسباب آن اس  نه ايجاد امر تقانوني به وسيله

 (.113-113: 1322خاصي همراه با قصد ايجاد آن احتياج دارد )مکارم شيرازي، 

در اصطالح حقوق، انشاء بده معندي خلد  موجدود اعتبداري اسد  )جعفدري لنگدرودي،         

 (221: 3، ج1333

موجدب ايجداد يدا    اي اس  کده  ي انشايي يا قصد انشاء، ارادهماحصل سخن آن که اراده

ي لفدظ يدا قدول صدورت     شود، و اعالم آن به وسيلهزوال ماهيات اعتباري در عالم اعتبار مي

طور که نيروي خدالق دارد، نيدروي ندابود کنندده     گيرد. به اين ترتيب، نفس انساني همانمي

م ي انشايي يا قصد انشاء، به قصد انشاي وجودي و عددمي تقسدي  هم دارد. بر اين اساس اراده

 (.121: 1333شود )شهيدي، مي

تواندد داراي وجدود   اي که در امور انتزاعي و تکدويني وجدود دارد، نمدي   در مقابل، اراده

انشايي باشد، زيرا امور تکويني و انتزاعي، مورد تعل  انشاء قرار نگرفته و از امور خدارجي و  

 شوند.واقعي محسوب مي

 وقی در حقوق ايراننقش و ماهيت اراده در عمل و واقعه حق. 4-4

ترين شراي  تحقد  و تکدوين عمدل حقدوقي اسد . بدا توجده بده تعريدف و          اراده از مهم

شدود،  اي که در اعمال حقوقي سبب پيدايش ماهيات حقوقي مدي ماهي  عمل حقوقي، اراده
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ي انشدايي، قصددي اسد  کده     ي انشايي اس . حقوقدانان معتقدند قصد انشاء، يدا اراده اراده

تواند يک يا چند اثر حقوقي را در ظرف اعتبار ايجاد کند )جعفدري  دارد و مينيروي خالق 

(. اراده و قصد بدون نيداز واقعدي بده تدأثير ابدزار و حرکدات       3322و 1332: 1323لنگرودي، 

 (.133-132: 1311ي عمل حقوقي اس  )شهيدي، مادي، سازنده

ي اصدلي عقدد   روني سدازنده آيد که قصد انشاي د( قانون مدني بر مي111از مفاد ماده )

]عمل حقوقي[ اس ، با وجود اين، نفوذ اين نيروي سازنده مشروط بر ايدن اسد  کده اعدالم     

ي الزم در عمل حقوقي، يک فعدل و انفعدال نفسداني اسد  و انشداء بده       شود. از اين رو اراده

 معناي موجد و خال  اس ، و مخلوق آن امر اعتباري اس .

اي ي حقوقي، وقاي، حقوقي لزومدا  ارادي نيسدتند. اراده  واقعه با توجه به تعريف و ماهي 

ي انشايي ندارد و ظرف تحق  آن يدا عدالم   که در وقاي، حقوقي ارادي نيز وجود دارد، جنبه

خارج و يا عالم ذهن اس . در وقاي، حقوقيِ ارادي، مرحله چهارم از مراحدل تکدوين اراده،   

( که به کمک ابزار مدادي سدبب   113: 1، ج1311صرفا  نيروي حرکتي بدن اس  )شيرازي، 

 اي ساده اس .گردد. در واق،، اراده در وقاي، حقوقي ارادي، ارادهي حقوقي ميتحق  واقعه

 نقش و ماهيت اراده در عمل و واقعه حقوقی در حقوق فرانسه. 4-5

نصدر  ( قانون مدني اراده بده عندوان اولدين ع   1113( و )133در حقوق فرانسه مطاب  مواد )

گردد. دکترين ابتددا  عمل حقوقي مشخص شده اس  که در واق،، به رضاي  به عمل بر مي

عمل حقوقي را به عنوان منب، ارادي تعهدات، و واقعه حقوقي را بده عندوان منبد، غيدر ارادي     

تواندد ارادي  معرفي کرد. اين نظريه بعدا  مورد انتقاد قرار گرف  کده واقعده حقدوقي نيدز مدي     

مثال  در اداره مال غير و جرايم نيدز اراده وجدود دارد، امدا    ).Moore, 1997: 286(واق، شود 

 (Brenner, 2012 : 8).وجود اراده يک شرط الزم براي تحق  عمل حقوقي اس  

اراده در عمل حقوقي سبب اثر حقوقي اس  و براي اين که نتدايج حقدوقي داشدته باشدد     

تر، اعمال حقدوقي  به بيان دقي  (Brenner, 2012: 21).هاي عيني ساخته شود بايد با واقعي 

 کنند.تظاهرات ارادي فردي اس  که آثار حقوقي ايجاد مي
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سدازد کده   وقاي، حقوقي نيز رويدادهايي هستند که قانون بر آنها آثار حقوقي مترتب مدي 

 ,Jacques Ghestin).اندد اين آثار توس  فرد، به طور خاص و مستقيم در نظر گرفته نشدده 

1994: 137) 
گردد کده آثدار حقدوقي اراده    بر اساس اين نظر، واقعه يا عمل حقوقي بودن به اين بر مي

 .)Moore, 1997: (282اند يا خير شده

در اين که آيا آثار مزبور صرفا  بايد در نظر گرفته شوند يدا قانونگدذار آنهدا را مشدخص     

ثار حقوقي به سادگي هداي  شود کرده باشد  برخي بر اين اعتقادند اراده بايد براي ايجاد آ

.(Moore, 1997: 288)           اشکال اين نظدر آن اسد  کده بدراي ايجداد يدک واقعده مدادي، بدر

. مطاب  اين نظر، اگدر  (Moore, 1977: 288)ي ساده کافي اس  خالف عمل حقوقي، اراده

ي وقاي، مادي، در نظر گرفتده شدوند، عمدل حقدوقي محقد       آثار حقوقي توس  ايجاد کننده

ي حقوقي اس ، در حدالي کده بدر اسداس ايدن معيدار، اگدر        شود  مثال  تغيير اقامتگاه واقعهيم

شخص اين اثر را بداند و خواهدان آن باشدد، تغييدر اقامتگداه يدک عمدل حقدوقي محسدوب         

در  (Martin De la Moutte, 1951: 23)شود. در حالي که اين نتيجه قابل قبول نيسد   مي

ند وجود اراده الزم و ضروري اس  و عمل حقوقي زماني محقد   اي ديگر معتقدمقابل عده

شود که تحق  آثار قانوني آن در نظر باشد. بنابراين براي وجود يدک عمدل حقدوقي سده     مي

 ,Martin De la Moutte)عنصر الزم اس : وجود اراده، در نظر گدرفتن آثدار و بيدان اراده   

زيسدتي  ي ناشدي از هدم  هدوم پينيدده  در اين ديدگاه، عمل حقوقي، يک مف (26-27 : 1951

عيني و ذهني اس . اين ديدگاه با اين ايراد روبرو اس  کده تعهددات قدانوني بعدد از انعقداد      

شوند، آيا اراده در ايجاد اين عوارض قدانوني نيدز الزم اسد ؟    عمل حقوقي به آن اضافه مي

((Hauser, 1971: 67ن اسد  و فقد  در   طور که مي دانيم منب، هر عمل حقوقي قانو. همان

Moor, 1997). :294-رابطه با قانون اعتبار دارد، بنابراين، ايدن ايدراد قابدل پدذيرش نيسد .      

295) 
اي کده در عمدل حقدوقي وجدود     به طور کلي، در حقوق فرانسه اعتقاد بر اين اس  اراده

شدود  بده همدين    دارد يک اراده ساده نيس  بلکه مثل يک وضعي  رواني در نظر گرفته مي

توانندد  ي تشخيص ندارند يا به طور موقد  اخدتالل رواندي دارندد، نمدي     ليل افرادي که قوهد
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ي حقدوقي  توانندد بخواهندد. در واقد،، اراده   عمل حقوقي معتبر انجام دهند، در حالي که مدي 

بده عبدارت ديگدر، يدک      Marty et (Raynaud, 1988: 101).يک عمل روانشناسي اسد  

. بدر اسداس نظدرات مدذکور، در حقدوق      Chauvel, 2007: (10)واقعي  صرفا  رواني اسد  

ي مطرح در عمدل حقدوقي، کيفيد  نفسداني، عدرض و      فرانسه بر خالف حقوق ايران، اراده

ي سداده و  ي الزم در واقعده حقدوقيِ ارادي، اراده  حال  اس . در حقوق ايدن کشدور، اراده  

(Moore, 1997: 294).مادي اس  

فرانسه حقوق و ايران حقوق فقه، در ه. تفکيک يا عدم تفکيک اراد5

اي تعل  گيرد کده جهد  کدافي در آن    برخي از فقها معتقدند امکان ندارد اراده به امري

از حيث اختيار يا طيب نفس وجود نداشته باشد ]نظريه تالزم[. ايشان رضاي  و شدوق را بدر   

ي )اصدفهاني،  دو نور مي دانند: رضاي  و ميل طبعي و خود جدوش، و رضداي  و ميدل عقلد    

(. در عمل حقوقي ناشدي از اکدراه مراحدل تصدور و تصددي  و شدوق و       31-31: 2، ج1313

ي الزم در هر عمدل ارادي وجدود دارد و فقد  در مرحلده سدوم بده       قصد، يعني چهار مرحله

 شود.جاي شوق طبعي، اشتياق عقلي پيدا مي

و بدر اسداس همدين     مشهور فقها، قصد و رضا را دو موجود نفسداني جداگانده مدي دانندد    

نظريه به تحليل حقوقي معامالت اکراهي مي پردازندد. آنهدا بدر ايدن اعتقادندد فعدل شدخص

مکره ]عمل حقوقي[ از افعال اختياري اس  که داراي همه مقومات اراده جدز رضدا و طيدب    

 (.331: 1313و نائيني،  111: 1، ج1321نفس اس  )ايرواني، 

اده يک کيفي  نفسداني بسدي  اسد  و تجزيده آن بده      در مقابل برخي از فقها معتقدند ار

تدوان تصدور کدرد کده شدخص قصدد انجدام دادن کداري راقصد و رضا درس  نيس . نمي

اي از رضا و ميل قلبي در او نباشد. از اين رو فقدان رضا به طور کلدي  داشته باشد، ولي مرتبه

بر اين نظر هستند که شارر و  اي نيز(. عده131-133تا: با عدم قصد مالزمه دارد )حکيم، بي

مقنن رضاي ناشي از طيب نفس و رضاي طبعي را براي تأثير انشاء شدرط کدرده اسد  )حدر     

(. بنابراين اگر قصد از رضاي ِ معتبر نزد شارر نشأت نگيرد، عقد و 323: 3، ج1313عاملي، 

ي رضا و معنا گانه شوند. بر اساس اين ديدگاه با توجه به تقسيم دوايقار نيز از اساس بنا نمي
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کردن قصد به اعتبار يا فعل نفساني همراه با مبرز و مظهر خارجي، رضداي  شدرعي در مقدام    

ثبوت از قصد قابل تفکيک اس  زيرا در صورت جدايي رضاي  شرعي از قصدد، رضداي    

گردد. اما در مقام اثبات با توجه به اين کده در عقدود اصدل بدر فسداد      عقلي جايگزين آن مي

رضاي  شرعي، در معناي طيب نفس و رضاي  به مضمون عقددي کده بندا بدر تحقد       اس ، 

آيد، زيرا شدارر، رضداي  ايقدار کنندده يدا      قصد انشاي آن اس ، شرط آن عقد به شمار مي

طرفين عقد را به مضمون ايقار يا عقد معتبر شمرده اس . بندابراين در مقدام اثبدات بده سدبب      

 (.32-33: 1312رضا از يکديگر فراهم نيس  )صابري، ي نقلي امکان تفکيک قصد و ادله

ي آغداز  اي قابل رشد و ارتقاء اس  که نقطهبرخي از حقوقدانان معتقدند رضاي  پديده

اند  پس اگر رضا را به خطي تشدبيه کنديم   ناميده« اوج هيجان رضا»و پايان دارد، پايان آن را 

در پايدان خد  اسد . بندابراين رضدا و قصدد       قصد انشاء در انتهاي آن قرار دارد و نظير نقطه 

انشاء مانند يکديگر نيستند ولي در وجدود خدود نيدز بده کلدي جددا از هدم نيسدتند. همنندين          

رضاي  موجودي نفساني و مسدتمر اسد  ولدي ايدن اسدتمرار در قصدد انشداء وجدود نددارد          

ان عمدل  (. قصد انشاء در اعمال حقوقي از ارکد 221: 1333و  31: 1331)جعفري لنگرودي، 

حقوقي محسوب گشته و مقوم عمل حقدوقي اسد ، اثدر خالقيد  و سدازندگي بدراي قصدد        

( بدا ذکدر دو   111انشاء به رسمي  شناخته شده اس . قانون مدني ايدران در بندد يدک مداده )    

اين دو را از يکديگر جدا کرده اس  و در مواد بعدد نيدز   « قصد طرفين و رضاي آنها»عنوان 

( قصد انشاء داراي اثدر  111را براي آنها بيان داشته اس . مطاب  ماده ) آثار و احکام متفاوتي

( نيز عقد فاقد قصد را باطل دانسته اما در مورد رضدا  112خالقي  و سازندگي اس  و ماده )

( اثدر  211( و )213(، )111و شرطي  آن آثار متفاوتي شناخته اسد . بدراي مثدال در مدواد )    

( نيز آمده اسد :  1121د در نظر گرفته شده اس . در ماده )فقدان رضاي  در نافذ نبودن عق

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد اس  و هر گاه مکره بعدد از زوال کدره عقدد را اجدازه کندد      »

 «.اي بوده که عاقد فاقد قصد باشدنافذ اس  مگر اينکه اکراه به درجه

عمدل حقدوقي   در قانون مدني فرانسه، نامي از قصد که نقش اصلي در تشدکيل و تحقد    

شود و در جايگاه شرط رواني فقد  از  دارد، به صورت عنصري مستقل از رضاي  ديده نمي
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يداد  « اراده»ي هاي حقوقي، گداهي از رضداي  بدا کلمده    نام برده شده و در نوشته 1«رضاي »

. با وجود اين برخي از حقوقدانان وجود قصد را براي تحقد   (Brenner, 2012: 8)شود مي

بده قصدد نيداز دارد تدا      2دارندد حيدازت  دانند و به طور نمونه اظهار مدي الزم ميعمل حقوقي 

همنندين مالکيد  از طدرق اعمدال      (Planiol et Ripert, 1955: 589)مالکي  محق  شدود  

 شدود کده شدامل قبدول قصدد و اراده تملدک هسدتند       اي نظير بيد، و هبده حاصدل مدي    حقوقي

(Seriaux, 2009: 8 et Seriaux, 1997:74)         اين قصد متمدايز از رضداي  بده عمدل اسد

(Dupeyroux, 1955: 154)         امدري کده نشدان از تفداوت قصدد و رضداي  در حقدوق ايدن  

 کشور دارد.

کلمه رضاي  در حقوق اين کشور دو معنا دارد. در يک معنا، منظدور توافد  قدراردادي    

به تالقي و برخدورد  هاس . به اين صورت که رضاي  نياز ي تالقي و برخورد ارادهدر نتيجه

ي مجزاس  که در مورد اعمال ايجاب و قبول دارد. در معناي ديگر، رضاي  به معناي اراده

ي ديگدر  جانبه به خودي خود کافي اس  و براي تشکيل قرارداد، با يدک يدا چندد اراده   يک

کند. قانون مدني فرانسه، معناي دوم را به عنوان يکدي از چهدار شدرط ضدروري     برخورد مي

 (Barret, 2007: 4-6).راي اعتبار قرارداد حفظ کرده اس  ب

توان به يکديگر تنزل داده يا تبدديل  حقوقدانان فرانسوي معتقدند اراده و رضاي  را نمي

ي تناقض دروني انسان اس   در حدالي کده رضداي ،    کرد. اراده در قلب انسان بوده و نشانه

(. بدا  (Marie et Frison, 1955: 165ز آن اسد   سازيِ اراده و متمدايز ا نتيجه و نماد و برون

دارد ( قانون مدني اين کشور مقرر مي1113شويم. ماده )رضاي  در برابر ديگري متعهد مي

بدر ايدن اسداس رضداي  يدک ندور       «. رضاي  طرفي اس  که متعهد شدده اسد   »که هدف 

تيدک بدين   ي ديالکشدود. در واقد، عمدل حقدوقي نتيجده     تضمين اس  که به ديگري داده مي

در حقدوق فرانسده بده     (Marie et Frison, 1955: 167)ي ذهني و رضاي  عيني اس  اراده

رسد چه در فرض تفکيک قصدد و رضدا و چده عددم تفکيدک آن دو، تحقد  عمدل        نظر مي

ي طدرفين ]ايجداب و قبدول[    حقوقي به موجب رضاي  اس  که در عقدود، از برخدورد اراده  

                                 
1  .  Consentement 

2  .  l'occupation 
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. برخورد اراده در ايقاعات وجود ندارد، ولي رضاي  (Brenner, 2012: 3)شود حاصل مي

. بندابراين بده   (Nicod, 2008: 3)گدردد  ي آنها اثر حقوقي محق  ميوجود دارد، و در نتيجه

دليل شناسايي ماهيات اعتباري و عالم اعتبار در حقوق ايران و اين که عمل حقدوقي مداهيتي   

ي و همنندين اراده در عمدل حقدوقي جنبده     شدود، اعتباري اس  که در عالم اعتبار محق  مي

شدوند، در حدالي کده    هاي امور اعتبداري محسدوب مدي   انشايي دارد، جعل و انشاء از ويژگي

يک از مفاهيم اعتباري مثل ذمه و موجودات اعتباري مثل کلي فدي الذمده و منفعد  در    هيی

  در حقدوق  حقوق فرانسه شناخته شده نيس . ميدان قصدد انشداء در حقدوق ايدران و رضداي      

 فرانسه تفاوت ماهوي وجود دارد.

 

 گيرينتيجه

در حقوق ايدران، اعمدال حقدوقي داراي ماهيد  اعتبداري هسدتند، و وجدود مدادي و          -1

محسوس ندارند و ايجاد آنها مستلزم ابزار مادي نيس . ظرف تحق  آنها عالم اعتبدار اسد .   

وضور محقد  در خدارج ندارندد.    شوند و نيازي به ماعمال حقوقي با جعل و انشاء محق  مي

ي انشايي انسان بدون نياز به اي هستند که به ارادهبنابراين اعمال حقوقي، موجودات اعتباري

شوند. در حقوق فرانسه، عمل حقوقي ابراز اراده بده قصدد   ابزار مادي در عالم اعتبار خل  مي

کندد،  ثار حقوقي مدرتب  مدي  شناسانه، اراده را به آي صرفا  غاي آثار حقوقي اس  که رابطه

ي تخيلي دارد. بنابراين عمل حقوقي داراي ماهيد  ذهندي اسد . بدر ايدن      که اين رابطه جنبه

رسد مفهوم امور اعتباري و عالم اعتبار آن گونه که در حقوق ايران مطدرح  اساس به نظر مي

اري اسد   هاي امور اعتبد اس ، در حقوق فرانسه مطرح نيس ، و جعل و انشاء که از ويژگي

 در حقوق اين کشور وجود ندارد.

ي هاي حقيقي هستند که يا بدون اراده و يا بدا اراده در حقوق ايران وقاي، حقوقي، پديده

گيرد، و آثار مترتب بر آن ناشي از حکدم قدانون اسد ، چده     همراه با ابزار مادي صورت مي

اي، حقدوقي در حقدوق   فاعل عمل در حين ارتکاب خواستار آن آثدار باشدد و يدا نباشدد. وقد     

باشدند کده يدا وجدود مدادي و      ايران، داراي ماهيد  حقيقدي اعدم از تکدويني و انتزاعدي مدي      

محسوس دارند و ظرف تحق  آنها عالم خارج اسد ، يدا بدا کمدک ابدزار مدادي بده وجدود         



ب
 و رغ

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

 
 

 

 

44 

 
آيند و به عبارتي ديگر منشأ انتزار آنها مادي اس  و ظرف تحق  آنها عالم ذهدن اسد .   مي

اي اس  که منشدأ انسداني يدا طبيعدي دارد و قدانون اثدر       قي در حقوق فرانسه حادثهواقعه حقو

 سازد و ماهيتي عيني دارند.حقوقي را بر آن مترتب مي

ترين شدراي  تحقد  و تکدوين عمدل حقدوقي      اراده در حقوق ايران و فرانسه، از مهم -2

وقي ممکن اسد  ارادي  اس . با وجود اين در هر دو نظام حقوقي پذيرفته شده که واقعه حق

هدا داراي سدبب بدوده کده در     يا غير ارادي باشد. وقاي، حقوقيِ غير ارادي مانند ساير پديدده 

ي الزم اندد. در حقدوق فرانسده، اراده   اي مدوارد کشدف نشدده   مواردي کشف شده و در پاره

براي عمل حقوقي يک واقعيد  صدرفا  رواندي اسد ، بده عبدارت ديگدر اراده يدک کيفيد           

ي ي الزم بدراي عمدل حقدوقي، اراده   ، عرض و يا حال  اس . در حقوق ايران، ارادهنفساني

ي الزم در انشايي اس  که در حقيق  يک فعل و انفعال نفسداني اسد . در حدالي کده اراده    

 اي ساده و همراه با ابزار مادي اس .وقاي، حقوقي ارادي، اراده

يک قصد و رضا را پذيرفتده اسد  و اثدر    ي تفکقانون مدني ايران به تبعي  از فقه، نظريه

خل  و ايجاد در عمل حقوقي را براي قصد انشاء ]اراده انشدايي[ بده رسدمي  شدناخته اسد .      

حقوقدانان فرانسوي اراده و قصد را متفاوت از رضاي  دانسته و تحق  عمدل حقدوقي را بده    

، زيرا اراده يدک  ي قصد انشاء وجود ندارددانند. در حقوق فرانسه نظريهموجب رضاي  مي

ي انشايي در حقوق ايران، که يک فعل نفسداني و  شود و با ارادهکيفي  نفساني محسوب مي

 خال  امر اعتباري ]عقد و ايقار[ اس ، متفاوت اس .
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