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و آاثر آن از منظر فقه امامیه ، حقوق اریان و فرانسهدوگانگی علت و موضوع، 

1مهدي شهابي

2نفيسه جعفري

چکيده 

نی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خالف قاانون مادنی فران،اه، ت  ا      قانون مد

تعهد را یکای از ارااان تاق  قارارنان ندان،اته ارا م بار اسایب ارااز، برخای از

حقوقدانان معتقدند قانونگذار نر بیان ننساونن  ت  ا  متعساد باونت ارا  و نهاااناه از       

اه تسام نتایج حاتل  نت ار ؛ چرانخال  تنصر نوتی نر انعقان قرارنان خونناری ار

( قانون مدنی یعنی موضوع معام اه، قابال   091از ایب مفهوم با تورل به بند ره مانت )

تقصیل ار م ایب امر، چیزی جز یگانگی ت    و موضوع نر حقوق قرارنانااا نی،ا م   

د اه باشنررد ایب نو، مفاایسی م،تقل و متسایز از یکدیگر میبا وجون ایب، به نظر می

ا،اتندم بناابرایب    اا، نر نقاا  ب،ایاری از یکادیگر متساایز    پوشانیبا وجون برخی ام

ی ت  ا  را نر  توان با وجون رکوت قانونگذار، نظریهپررش ات ی ایب ار  اه نیا می

حقوق ایران به ررسی  شناخ ؛ و اراراً چه نثاری بر پذیرش نوهانگی تئاوری ت  ا    

هرنن؟ نر ایب پژواش تالش شادت ارا  باا    مترتب میو موضوع نر حقوق قرارناناا 

اا پارخ نانت شونمتق یل تطبیقی نر فقه و حقوق مدنی ایران و فران،ه به ایب پررش

ت    تعهد، موضوع معام ه، تعهدات متقابل، تقون معوض، تقون نو  واژگان کلیدی:

تعهدیم

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

اترخی پذریش رخی ردیافتات
1/11/1313 42/1/1312
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 مقدمه

اي ايدران و فرانسده نشدان    مقايسه شراي  اساسدي صدح  معدامالت در حقدوق قراردادهد     

دهد که قانون مدني فرانسه، برخالف قانون مدني ايران، پنج شرط را براي صدح  عقدد   مي

( مشروعي  عل  تعهد بده عندوان يکدي از شدراي      1113( ماده )3الزم دانسته اس . در بند )

ي مصدادي  يدک ندور قدرارداد     ي نوعي دارد، زيدرا در همده  صح  ذکر شده اس  که جنبه

ان اس . عالوه بر آن مشروعي  عل  قرارداد شرط اساسي ديگري اس  کده در مداده   يکس

( قدانون  111( مداده ) 3( به آن پرداخته شده اس  و معادل مفهوم جه  موضور بند )1132)

 ي شخصي دارد.مدني ايران بوده که جنبه

مقصود  در هر انعقاد قراردادي علتي وجود دارد، زيرا، اشخاص به منظور رسيدن به يک

تواندد  شوند که همان علد  تعهدد اسد  کده مدي     واسطه حاضر به قبول تعهد ميمستقيم و بي

بسته به نور قرارداد، در سطح شخص ]هبه[ يا در سطح موضور ]بي،[ مطرح باشد. از طرفدي،  

گدردد )احمددي   هر عمل حقوقي داراي موضور اس  و براي به دس  آوردن آن واقد، مدي  

(. بددده ايدددن ترتيدددب، 133: 1311  کاتوزيدددان، 223: 1333هيدي،  شددد122: 1331واسدددتاني،

ي تفاوت آنها از منظر ماهي  و مفهوم پوشاني عل  و موضور تعهد اهمي  يافته و مسألههم

ي علد ، از لحدا    رسدد نظريده  شدود. بده نظدر مدي    طور از منظر کارکرد مطدرح مدي  و همين

واند به تنهايي متضدمن آنهدا باشدد.    تي موضور نميکارکردي، آثاري در پي دارد که نظريه

ي عل  نيدز آن  آثاري که حتّي طرفداران يگانگي عل  و موضور و در واق، مخالفان نظريه

ي نظريه عل  و بده  ترين فايده(. مهم233و  213: 1311اند )ر.ک. کاتوزيان، را انکار نکرده

تعهددات متقابدل   اين ترتيب پذيرش دوگانگي عل  و موضور، توجيه اصل همبستگي ميدان  

توان گف  اصل همبستگي که مورد توجه فقهداي اماميده بدوده اسد      اس   تا آن جا که مي

(، بيان ديگدري از همدان   231: 1313  سبزواري، 323: 1312  مراغي،32: 1311)بجنوردي، 

(، مدان، پدذيرش   232: 1311ي عل  اس  و قيد تراضي دانستنِ همبستگي )کاتوزيان، نظريه

شدود. اصدل همبسدتگي    نخواهد بود، زيرا عل  نيز در ظرف تراضي تحليل مي ي عل نظريه

ي انعقاد قرارداد به دنبال دارد که عبارتند از پدذيرش حد  حدبس    تعهدات، آثاري در مرحله

سو، و قاعده و نه استثناء تلقي کردنِ تلف مبي، قبدل از  ي عمومي از يکبه عنوان يک قاعده
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ي اجراي قرارداد نيز آثاري در بر دارر، نظير امکان ر مرحلهقبض از سوي ديگر. اين اصل د

ي تعديل قرارداد به عل  تغيير اوضار و احوال غير قابل پيش بيندي و بده ايدن ترتيدب قاعدده     

عمومي دانستن غبن در قراردادها و نه استثنائي بودن آن از يدک طدرف، و سدقوط تعهدد بده      

 دليل وقور فورس ماژور از طرف ديگر.

تدا، رويکرد وحدت عل  و موضور را در حقدوق ايدران و فرانسده مدورد کنکداش      در اب

قرار داده، سپس دوگانگي عل  و موضور و پدذيرش آن در حقدوق مددني ايدران و فرانسده      

گيرد و در پايدان آثدار پدذيرش ايدن دوگدانگي را مدورد مطالعده قدرارمورد بررسي قرار مي

دهيم.مي

 فرانسه حقوق و ايران حقوق فقه، در موضوع و علت يگانگی . رويکرد1

در اين قسم  رويکرد وحدت عل  و موضور ابتدا در فقه و حقوق ايدران، و سدپس در   

گيرد.حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار مي

ايران حقوق و فقه در موضوع و علت يگانگی رويکرد. 1-1

ي موضدور، طدرح   ريده از نظر برخي قانونگذار مدني ايران به تبعي  از فقها، با وجدود نظ 

اند ) شدهيدي،  اند و به همين دليل از عل  تعهد نامي نبردهدانستهتئوري عل  را بي فايده مي

(  در فقدده نيددز صددرفا  معددين بددودن 23: 1321  گلسددتاني،131: 1313  کاتوزيددان، 333: 1333

( و مشددروعي  جهدد  111: 1323  مکددارم شدديرازي،323: 1323موضدور )حسدديني حددائري، 

  شدبيري  211: 1322  عداملي ترحيندي،   223: 1323نسته شده اس  )طباطبايي قمدي، شرط دا

(، و سخني از علّ  تعهد در ميان نيس  و 121: 1321  حسيني روحاني، 323: 1323زنجاني،

به همين جه  با عدم ذکر عل  به عنوان شرط اساسي در قانون مددني، اشدتباهي رن ندداده    

 (.133و  121: 1322ن،   جوا23: 1321اس  )رک.گلستاني، 

  قندددواتي و 221: 1311طرفددداران رويکددرد وحدددت علددد  و موضددور )کاتوزيددان،      

( بدر ايدن باورندد همبسدتگي ميدان تعهددات       22: 1322  مسعودي تفرشي،32: 1321ديگران،

متقابل در قراردادهاي معوض، مبناي پذيرش نظريه عل  شده اس  و بر همدين اسداس اگدر    

يدا پديش از آن تلدف شدده باشدد، فقددان        رارداد وجود خارجي نداشدته مبي، در زمان انعقاد ق
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تدوان قدرارداد را بده اسدتناد فقددان      عل ، مبطل قرارداد اس ، ايدن در حدالي اسد  کده مدي     

ي عل  نيس . همبستگي تعهدات متقابل نيز ناشدي از  موضور باطل دانس  و نيازي به نظريه

: 1312  انصاري، 223تا:)معروف الحسني، بيطبيع  معاوضه اس  و ارتباطي با عل  ندارد 

213.) 

 فرانسه حقوق در موضوع و علت يگانگی رويکرد. 1-2

برخي از حقوقدانان فرانسوي ذکر مشروعي  عل  تعهد در عداد شراي  اساسدي انعقداد   

( قانون مدني فرانسه را الزم ندانسته و بر اين باورند که بدا اسدتفاده از   1113قرارداد در ماده )

توان تمام نتايج حاصل از تئدوري علد  را بده دسد  آورد. پالنيدول      اصول حقوقي ديگر مي

( ق.م در خصدوص علد  تعهدد هديی تغييدر      1131کند حذف اين شرط و نيز مداده ) ادعا مي

کند، چرا که فقدان يا نامشرور بودن عل  تعهدد در اکثدر   خاصي در نظام حقوقي ايجاد نمي

شود  لذا براي بطالن قرارداد کدافي اسد    بودن موضور خل  ميموارد با فقدان يا نامشرور 

به تئوري موضور متوسل شويم و بگوييم به اين دليل که تعهدِ يکي از طرفين فاقدد موضدور   

اسدد ، قددرارداد باطددل اسدد ، بدددون اينکدده اسددتناد بدده تئددوري علدد  ضددرورت داشددته باشددد  

(Planiol,1923 :357, 358; Cf.Marty et Raynaud,T.1,1988:197; Ghestin, 1990: 

820.) 

رويه قضايي فرانسه نيز تا اوايل قرن بيستم متأثر از رويکرد يگانگي عل  و موضور بوده 

(، که بر اساس آن عل ، چيز جديدي به سه رکدن ديگدر   Cf.Demogue,1923:534اس  )

حقدوقي  کند، بنابراين، بهتر اسد  ايدن تئدوري از سيسدتم     ( اضافه نمي1113مندرج در ماده )

 (.Cf.Capitant,1898: 242حذف گردد )

 

 فرانسه حقوق و ايران حقوق فقه، در موضوع و علت دوگانگی . رويکرد2

در اين قسم  به پذيرش دوگدانگي علد  و موضدور در فقده و حقدوق ايدران و حقدوق        

 شود.فرانسه پرداخته مي
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 ايران حقوق و فقه در موضوع و علت دوگانگی . پذيرش2-1

تلف مبي، قبل از قبض، حد  حدبس و لدزوم رعايد  تعدادل قدراردادي، در        مسائلي چون

رسدد  نظر مدي (، و به 22ب: 1321حقوق اسالم و قانون مدني ايران حل شده اس  )صفايي، 

( 211ي عل  مبناي تئوريک حل اين مسائل باشد  هر چندد قانونگدذار جدز در مداده )    نظريه

ي فقهي تعذر (. چه بسا قاعده222: 1313)امامي، صراحتا  سخني از آن به ميان نياورده اس  

ي علد  ارتبداط تنگاتندا داشدته باشدد. مطداب  ايدن قاعدده         وفاء به مدلول عقد نيز با نظريده 

نحوي که امکان اجراي مفداد تعهدد غيدر ممکدن گدردد،       هنگامي که تعذر دائم رن دهد، به

ل حقوقي، عدالوه بدر تحقد     که عل  انجام عمشود  چرا معامله باطل )منفسخ( محسوب مي

اعتباري آن، اجراي تعهدات در عالم واق، نيز بوده اس  و با از بدين رفدتن ايدن علد ، بقداي      

 (.132: 1313  محق  داماد، 232: 1311عقد لغو و بيهوده خواهد بود )بجنوردي، 

اي از حقوقدانان نيز بر خالف نظر قبلي خود يعني يگانگي عل  و موضدور و عددم   عده

( قانون مددني، از  211ي )ي عل ، در جاي ديگر با استناد به همين مادهبه پذيرش نظريه نياز

دارندد ايدن   آورند و به اين ترتيب اذعان ميي عل  در سطح شخص سخن به ميان مينظريه

نظريه عالوه بر تئوري جه  و نيز افزون بر تئوري موضور، مورد توجده نويسدندگان قدانون    

(، هر چند آن را شرط مسدتقلي بدراي صدح  معاملده     333: 1333دي، مدني بوده اس  )شهي

(. برخدي ديگدر وجدود خيدارات عدام در معدامالت،       22: 1321قرار نداده باشدند )گلسدتاني،   

ي حقوقي عل  در معامالت تحليل کرده و بر تقابدل  (، را بر اساس قاعده323موضور ماده )

: 1331اندد )احمددي واسدتاني،   کدرده تعهدات به عنوان يک اصل و مقصدود عقاليدي تأکيدد    

 (.23: 1323  اميري قائم مقامي، 132

ي پذيرش دوگانگي عل  و موضور و قبول تئوري عل  بده عندوان يدک    مهمترين فايده

اي کده  ي مستقل، توجيه اصل همبستگي در قراردادهداي دو تعهددي اسد ، بده گونده     نظريه

لّ  دانسد . فقهدا و حقوقددانان ايراندي     ي عتوان اصل همبستگي را بيان ديگري از نظريهمي

   کاتوزيدان، 221: 1311اندد )بجندوردي،  در موارد بسياري به اصدل همبسدتگي اسدتناد کدرده    

(. وانگهدي، توجيده بطدالن    331الدف:   1321  صدفايي،  221، 231: 1313  امامي، 32: 1333

تدوان  ر، نمدي پذير نيس . به عبارت ديگد ي موارد بر اساس نظريه موضور امکانعقد در همه



ب
 و رغ

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

 
 

 

 

6 

 
پذيرف  که فقدان موضور تعهدِ يکي از طرفين به بطالن تعهد متقابل بيانجامدد  مگدر اينکده    

 (.31ب: 1321ي تقابل يا علي  بين آنها در نظر گرفته شود )ر.ک. صفايي، نوعي رابطه

ي عل  قابدل  احکام و آثار متعددي در نظام حقوقي وجود دارند که تنها بر اساس نظريه

ي عل  در عرض تئدوري موضدور و بده طدور مسدتقل از آن،      باشند. پذيرش نظريهميتوجيه 

گردد و اين امر آثار و نتايج فراواندي  باعث حفظ تعادل و همبستگي ميان تعهدات متقابل مي

از جمله، قاعده تلقي کردن تلف مبي، قبل از قبض، قاعده عمومي دانستن غبن در قراردادهدا  

از بين رفتن تعهد طرف مقابل را به دنبال دارد. عالوه بر اين بايدد  و فسخ قرارداد در صورت 

تر اس  و در همپوشداني کامدل بدا موضدور     توجه داش  که عل  مفهوما  از موضور نيز عام

رود. همدان طدور کده قدبال      شود و فراتر از سطح موضور ميقرار نگرفته و محدود به آن نمي

   در سطح موضور و در سطح شخص  بنابراين اشاره شد، عل  در دو سطح قابل طرح اس

( قدانون  211ي عل  اسدتناد کدرد و قانونگدذار در مداده )    توان در بحث اشتباه نيز به نظريهمي

 گونه عمل نموده اس .مدني همين

 فرانسه قراردادهاي حقوق در موضوع و علت . دوگانگی2-2

بايد موجود و مشرور بوده و ( قانون مدني فرانسه، عل  1133( و )1131بر اساس مواد )

مبتني بر اشتباه نباشد. اگر تعهدي، عل  نداشته باشد يا عل  آن اشتباهي يا نامشدرور باشدد    

 (.Cf. Planiol,1923:355قرارداد اثري در عالم اعتبار نخواهد داش  )

( مبندي بدر   Planiol,t.12,1923: 357رسد رويکرد حقوقداناني چون پالنيدول ) نظر ميبه

اند توضيح دهندد چدرا در   نياز به تئوري عل ، چندان درس  نباشد، زيرا فراموش کردهعدم 

يکي از تعهدات موضور ندارد، تعهد ديگر باطل اسد .   قراردادهاي دوتعهدي، هنگامي که

اگر تعهدات طرفين به طور متقابل عل  يکديگر نباشند، فقدان موضدور يکدي از تعهددات،    

 ,Mazeaudماندد. ) شود و در نتيجه تعهد ديگدر بداقي مدي   ميفق  موجب بطالن همان تعهد 

1998: 269; Ghestin,1990: 819    به عنوان نمونه خريدار بايد ثمدن را پرداخد  کندد در )

آورد  زيرا، تعهد او صدحيحا  موجدود اسد  و دليلدي     که در مقابل چيزي به دس  نميحالي

ي ضدعيفي  اسد ، ايدن همدان نتيجده     که تعهد فروشنده باطدل حاليبراي بطالن آن نيس   در
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آيدد  اس  که از استدالل پالنيول در توسل به تئدوري موضدور در ايدن مدورد بده دسد  مدي       

(Flour, Aubert,Savaux, 2010: 240.) 

تحليل بطالن قرارداد، يعني مجمور دو تعهد، به لحا  همبستگي تعهدات با يکديگر، به 

دين به دليل فقدان موضور، سدبب بدي علد     اين صورت اس  که بطالن تعهد يکي از متعاق

گدردد.  شود و در نتيجه کل قرارداد باطل ميماندن تعهد طرف مقابل و به تب، اسقاط آن مي

(Magnan,2004:363  در همين راستا اس  که دادگاه تجاري شهر ناند ، در )ي فوريده  23

قدال آن بدوده، بددون    اي کده قصدد انت  قرارداد، به دليل عدم وجود شد  »کند اعالم مي 1112

(. دادگاه مدني Trib.com., Nantes 26 février 1912; D :1913 :101« )عل  بوده اس 

در خصوص بيعي که مبي، آن وجدود نددارد و خريددار از     1121آوريل  12شهر نيس نيز در 

تعهدد فروشدنده بده دليدل فقددان      » شدود، بده صدراح  اعدالم کدرد      پرداخ  ثمن معاف مدي 

 ,Trib.civ., Nice, 15 avril« )خريدار به دليل فقددان علد  باطدل اسد      موضور، و تعهد

1920, Gaz. pal, 1920. 2. 26311ي تجداري ديدوان عدالي کشدور فرانسده نيدز در       (. شعبه 

با توجه به اين که بانک، خود را مقام صالح بدراي صددور گدواهي ضدمان       1131ي ژانويه

د قرارداد ضمان  را به جه  فقددان قدراردادي   دانسته اس ، گواهيِ مبتني بر فرض وجومي

که حکاي  از ضمان  معتبر نمايدد، بده خداطر فقددان علد  و موضدور باطدل اعدالم کدرد.          

(Cass.com.19 Jan 1981,Bull.civ,Iv, n° 30, p. 22 شعبه اول دادگاه مدني پاريس در )

اسداس رأي مزبدور   کندد  بدر   ، مفاد رأي دادگاه مدني شهر نيس را تکرار مدي 1111فوريه  2

هنگامي که تعهد يک طرف فاقد موضور اس ، تعهد هم پيمدانش بده جهد  فقددان علد       »

-Cf. Rochfeld, 2010:28; cass.1re civ., 7 févr, 1990, n° 88)«باطددل اسدد 

18.441,Bull.civ.IV.n°38)   در توجيدده رويدده بايددد گفدد  مقتضدداي عقددود معددوض و دو .

يدا انجدام دو تعهدد بده صدورت متقابدل اسد  و در         تعهدي، جابجدايي و رد و بددل عوضدين   

صورتي که فقد  يکدي از طدرفين را ملدزم بده دادن عدوض يدا انجدام تعهدد بددانيم، عددال             

 خورد و اين امر با مقصود طرفين نيز منافات دارد.معاوضي به هم مي

ي اهمبستگي دو عوض محدود به زمان انعقاد قرارداد نيس ، بلکه انعقاد قدرارداد مقدمده  

(. حقوقددانان فرانسدوي همندون فيليدپ     33: 1333براي اجراي تعهددات اسد  )کاتوزيدان،   
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ملوري، استوفل مونک و اينس به تبعي  از ديدگاه کاپيتان معتقدند عل  هم در زمان انعقاد 

در »گويدد  قرارداد و هم در زمان اجراي قرارداد قابل استناد اس . کاپيتدان در ايدن بداره مدي    

تعهدي، عل  تعهد هدر طدرف، صدرف تعهدد طدرف مقدابلش نيسد ، بلکده         قراردادهاي دو 

اجراي تعهد وي نيز هس   بنابراين، عل ، نه تنها در هنگام تشکيل قدرارداد و ايجداد تعهدد،    

(. اگرچه اکثريد  آراء  Capitant,1927:28بلکه در هنگام اجرا نيز بايد وجود داشته باشد )

داننددد محدددود بدده زمددان انعقدداد قددرارداد مددي   ي علدد  رادر رويدده قضددايي فرانسدده، نظريدده 

(Cass.com,21 oct.1974,Bull.civ.IV,n°255; Cass.civ.3re 

17juill.1996,Bull.civ.III,n°193 ولددي آرايددي نيددز وجددود دارنددد کدده بددا تکيدده بددر نظددر ،)

ي دانندد. بدراي مثدال شدعبه    کاپيتان، نظريه عل  را در مرحله اجراي قرارداد قابل اسدتناد مدي  

ي اگر تعهد يکي از طرفينِ رابطده »کند ني ديوان عالي کشور فرانسه ضمن رأيي اعالم ميمد

قراردادي اجرا نشود، يا مشخص شود که باطل بوده و يا اجراي آن غير ممکن بدوده اسد ،   

 Cass.civ,30« )تددددوان بدددده فقدددددان علدددد  اسددددتناد کددددرد در ايددددن صددددورت مددددي

déc:1941,DA,1942.98.)1 هد عل  عالوه بر عدم تحديدد در موضدور،   داين امر نشان مي

به زمان انعقاد قرارداد هم محدود نيس ، زيرا در مواردي، موضور تعهد موجدود اسد ، امدا    

 شود.يا تعديل ميبه دليل از بين رفتن عل ، قرارداد منفسخ شده 

ي موضور، انعطاف ناپذير و خشدک اسد ، در حدالي کده تئدوري      رسد نظريهبه نظر مي

گانگي عل  و موضور و انتخداب ميدان آن دو بدراي    پذير و پوياس . البته، دوافعل  انعط

کنترل مشروعي ِ عل  تعهد، به نور سياس  حقوقي بستگي دارد. بده عبدارتي ممکدن اسد      

شدود، بدراي نظدارت بدر     ي قضدايي مدنعکس مدي   اي کده بيشدتر نيدز در رويده    سياس  حقوقي

عل  تأکيد نمايدد و ايدن بددان معناسد  کده       مشروعي  تعهد، به حسب مورد، بر موضور يا

موضور و عل ، هر دو ابزارهايي در اختيار سياس  حقوقي هستند کده بدا توجده بده اهدداف      

ها انتخاب خواهدد شدد. رويده قضدايي فرانسده،      مطرح شده و کارکرد مورد نياز، يکي از آن

تدري را بده   ده و مهدم تر شده، جايگداه ارزند  ها و متغيرهاي اجتماعي نزديکهرگاه به واقعي 

                                 
 .Cass.civ.1re,17 janv.1995,Bull.civ.I,n°29و نيز ر.ک: . 1
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علد    1عل  در مقايسه با موضور اختصاص داده اس  و دليل اصلي اين امر در نوعي بدودن 

تواندد حقدوق قراردادهدايي را    ي انتزاعدي دارد و طبيعتدا  مدي   اس  که ارتباط کمتري با اراده

هدددا و متغيرهددداي اجتمددداعي سدددنخي  بيشدددتري دارد     نتيجددده دهدددد کددده بدددا واقعيددد     

(Malaurie,2005:309  ،استنناد به تئوري عل  به ويژه در اجراي قراردادهاي دو تعهددي .)

کندد يدا از اجدراي آن امتندار     يکي از متعاهدين در اجراي تعهدش تأخير مي در شرايطي که

شددود شددود، بسدديار ديددده مددي  اي خددارجي مددان، از انجددام تعهددد مددي  ورزد يددا حادثدده مددي

(Capitant,1927: 9و آراي فوق مصاديقي ا )شوند.ز آن محسوب مي 

 

 قراردادها حقوق در موضوع و علت دوگانگی پذيرش . کاربرد3

در اين جا آثار پذيرش دوگانگي تئوري عل  و موضور در هنگام انعقداد قدرارداد و در   

 شود.ي اجراي قرارداد بررسي ميمرحله

 قرارداد انعقاد زمان در موضوع و علت دوگانگی پذيرش . آثار3-1

 حبس. حق 3-1-1

مبناي ح  حبس محل اختالف نظدر اسد . گروهدي آن را بدر مبنداي عددال  معاوضدي        

اي مبناي ح  حدبس را بده   ( عده133: 1312  حياتي، 32: 1333اند. )کاتوزيان، توجيه نموده

اندد در عقدود معاوضدي بنداي     قصد و بناي طرفين عقد معاوضي مستند نموده و بر اين عقيدده 

 (.133: 23، ج1313،طرفين بر تقابض اس  )نجفي

دانندد و معتقدندد   مشهور فقهاي اماميه ح  حبس را مقتضاي ماهي  عقدود معاوضدي مدي   

ي تقابض دو موضور معامله بايد در يک زمان انجام بگيرد، زيدرا مفهدوم معاوضده بدا مبادلده     

ي اعتباري آن شود و صرف تقارن زماني مبادلهعادي و همزمان دو مورد معاوضه محق  مي

: 1312  انصداري،  132 -133: 23، ج1313  نجفدي،  111تدا:  کند )رشتي، بياي  نميدو کف

233.) 
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با توجه به اين ديدگاه بايد مبناي ح  حبس را در اصل همبستگي ميان تعهددات متقابدل   

  پارساپور 223: 1313  امامي 22ب: 1321در قراردادهاي دو تعهدي جستجو کرد )صفايي،

طور که پيشدتر گفتده شدد، اقتضداي ناشدي از طبيعد  معاوضده و        (. همان13: 1333و تفرشي، 

 ي عل  اس .همبستگي ميان تعهدات، تعبير ديگري از نظريه

بده عندوان قاعدده پذيرفتده شدده       1مطاب  نظر بسياري از حقوقدانان فرانسوي حد  حدبس،  

کيدد  اس  و مبناي آن، تئوري علّ  تعهد معرفي شده اس . در حقوق فرانسه، بر اين نکته تأ

کنندد، نظدر   شود اگر بر اساس اصل حاکمي  اراده و آن گونه که فردگرايان تفسدير مدي  مي

ي متعاقد اس  بدهيم، نبايستي قائل به ح  حبس شويم، چون اعتبار يک تعهد ناشي از اراده

و همبسددددتگي دو تعهددددد، ارتبدددداطي بدددده اعتبددددار مدددداهوي و اجرايددددي آنهددددا ندددددارد    

(Malaurie,2005:309( مواد .)قانون مدني فرانسده، حد  حدبس را بدراي     1323( و )1312 )

( اين ح  را نسب  بده مطالبدات مسدتودر کده ناشدي از حفدظ مدال        1333طرفين بي،، و ماده )

اند. آن دسته از حقوقدانان فرانسوي نيز که مبنداي حد  حدبس را    ودعي اس  شناسايي کرده

کننددددد يداننددددد، بدددده همبسددددتگي بددددين تعهدددددات اسددددتناد مددددي علدددد  نمددددينظريدددده

(Cf.Malaurie,2005:439; Savaux,2011:229     بددا وجددود ايددن بايددد پددذيرف  ايددن  )

ي قضايي، بيدان ديگدري از همدان عليمد  ميدان تعهددات متقابدل        همبستگيِ مورد توجه رويه

همبسددتگي تعهدددات متقابددل کدده از »دارد باشددد. ديددوان عددالي کشددور فرانسدده اعدالم مددي مدي 

دهدد از اجدراي تعهدد خدويش     ود، بده طدرفين حد  مدي    شد قراردادهاي دوتعهدي ناشدي مدي  

 .Cass« )خددودداري نماينددد تددا زمدداني کدده طددرف ديگددر تعهددد خددود را انجددام دهددد       

req.17mai1938.D.H.1939.419.) 

 . ضمان معاوضی3-1-2

ارندد.  فقها در توجيه مسؤولي  باي، نسب  بده تلدف مبيد، قبدل از قدبض نظدر واحددي ندد        

دانندد، مفداد ضدمان    ي را تعبدد و تسدليم در برابدر شدارر مدي     اي که مبناي ضمان معاوضد عده

معاوضي را منحصر به عقد بي، دانسته و معتقدند فق  در صورتي که مبي، قبل از تسليم تلدف  

                                 
1. Droit de rétention 
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توان به مسؤولي  باي، نسب  به تلف مبي، قائل شد و در نتيجده امکدان تسدري مفداد     شود، مي

نظدر   ( اين گدروه کده بده   323: 1312مراغي،  اين رواي  به موارد ديگر وجود ندارد. )ر.ک.

اند، در توجيه قاعده تلف قهري مبي، قبل از قدبض  موض، مشهور در فقه اماميه را بازتاب داده

اي پيش از تلف مبيد،  و رف، تعارض آن با قاعده انتقال ملکي  مبي،، قائلند که عقد بي، لحظه

گدردد.  آيدد و در ملدک او تلدف مدي    شود و مبي، مجددا  بده ملکيد  بداي، در مدي    منفسخ مي

  322: 1311  مکارم شيرازي، 221: 1312  انصاري، 213: 1313و  313: 1311)محق  ثاني،

 (231: 2، ج1321  موسوي خميني،221: 1311حسيني عاملي، 

اما اقلي  فقها معتقدند عل  غايي از انجام معامالت معوض، به دس  آوردن معوض در 

در صورتي که تسل  فعلدي طدرفين بدر عوضدين ممکدن نباشدد،       قبال دادن عوض اس ، پس 

معاوضه معنايي ندارد. به عبارت ديگر با از دس  رفتن موضورِ تسل  يکي از طرفين، علد   

: 1323  ندائيني، 231: 1313  سدبزواري، 221: 1311شود. )بجندوردي،  انجام معامله منعدم مي

نيدز همدواره چندين بدوده اسد  کده       ( سيره عقالء و روش مسلمانان در معامالت معوض 133

دهند و هر يک بدا هددف تحصديل چيدزي در     عوض و معوض را در مقابل يکديگر قرار مي

  223: 1311کنددد )بجنددوردي،  مقابددل آنندده کدده داده،، مبددادرت بدده انجددام معاملدده مددي     

(. بعضي انفسان عقد در اثر تلف قبل از قبض را مسدتند بده قاعدده تعدذر     311: 1312بهبهاني،

اي ديگدر حکدم تلدف مبيد،     ( از نظر عده331تا: اند. )خوانساري،بياي عقد تحليل کردهاجر

قبل از قبض، تنها يکي از مصادي  اجرايي قاعده تعذر وفاء به مفاد عقد اسد . واقعيد  ايدن    

اس  در هر موردي که متعهد به عل  خارجي، امکان انجام دادن تعهد را نداشته باشد، ايدن  

ابد. بنابراين، نبايد صرفا  تلف مبي، قبل از قبض را مصداق آن بدانيم بلکه يقاعده مصداق مي

 (.133: 1313شود )محق  داماد، در ساير عقود معوض نيز اعمال مي
 

( قددانون مدددني و نيددز اخددتالف نظددر   331( و )313(، )333(، )332بددا توجدده بدده مددواد ) 

تدوان گفد    ( مدي 131: 1331  مقدم و شدکوهي زاده،  33: 1331حقوقدانان )علومي يزدي، 

: 1333حکم تلف مبي، قبل از قبض، مستند به همبستگي و پيوند تعهدات متقابل )کاتوزيان، 

هدا  ي عليد  ميدان آن  يدا بده عبدارت ديگدر مسدتند بده رابطده        (،33: 1323نژاد،   سلطاني112
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صدري،    نا131: 1331  صادقي مقدم، شکوهي زاده، 132: 1331باشد )احمدي واستاني، مي

(، و بددا قاعددده عمددومي تعهدددات مطابقدد  دارد و 223: 1333  بهرامددي احمدددي، 13: 1333

متضمن حکم استثنايي نيس  تا به مورد ندص محددود شدود. از ايدن رو بده مبيد، و عقدد بيد،         

اختصاص ندارد، و در خصوص تلف ثمن پيش از قبض و نيز در ساير عقود معاوضدي قابدل   

(. ديدگاهي که از سوي برخدي از فقهدا )عالمده حلدي،     12و  11: 1311اجراس  )کاتوزيان،

 ( اتخاذ شده اس .12: 1311

ي علد  شدود. بده نظدر     ممکن اس  براي توجيه ضمان معاوضي ادعاي استغناي از نظريه

توان با استناد به موضور، قدرارداد را منفسدخ   کم در قراردادهاي آني، نميرسد که دس مي

پوشداني علد  و   نعقاد قرارداد وجود دارد. بدا وجدود ايدن هدم    دانس  زيرا موضور در زمان ا

ي مشدابهي  موضور با يکديگر به اين معنا نيسد  کده توجيده بدر اسداس هدر کددام بده نتيجده         

بينجامد. بنابراين بايد عل  و موضور را يکسدان تلقدي کدرد. پدذيرش نظريده علد  موجدب        

اندد،  راجد، بده عقدد تمليکديِ آندي     ( قانون مدني که 331( و )332شود مفاد موادي مانند )مي

منطب  با قاعده تلقي شوند  اين در حالي اس  که توجيه بر اساس تئوري موضور، منجدر بده   

شود زيرا موضور در زمدان انعقداد قدرارداد وجدود داشدته و      اسثنايي تلقي کردن اين مواد مي

فتده اسد  و   ي دارايدي ديگدر صدورت گر   ي دارايي به کيسهانتقال مالکي  آن از يک کيسه

انفسان عقد به دليل تلف موضور پس از انتقال مالکي ، خالف مقتضاي تمليکي بودن ايدن  

هدا در حقدوق   سداز آمدره دانسدتن آن   عقود اس . استثنايي تلقي کردن ايدن مدواد نيدز، زمينده    

شددود. شددود  برداشددتي کدده نددزد برخددي از حقوقدددانان ايرانددي نيددز يافدد  مددي قراردادهددا مددي

( در حالي که قاعده دانستنِ تلف مبي، قبل از قبض، بدر اسداس تئدوري    121: 1333)شهيدي،

 کند.عل ، راه را براي تکميلي دانستن و امکان تواف  بر خالف آن باز مي

، تلدف  «Res perit domino»در حقوق فرانسه، بر خالف حقوق ايران، به استناد قاعدده  

-Magnan, 2004:570/Aynès et Stoffelي مشدتري اسد . )  مبي، قبل از قدبض بدر عهدده   

Munk, 2005:463     ،چناننه مشتري ثمن را نپردازد، به اين دليل که بده مجدرد انعقداد عقدد )

شود و زيان وارده به مبيد،، در صدورتي کده شدخص ديگدري مقصدر       خريدار مالک مبي، مي

شدددود. ي آن مددديي مالدددک اسددد ، مشدددتري مکلّدددف بددده تأديددده   نباشدددد، بددده عهدددده 
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(Mazeaud,1998:1165; Flour, Aubert,Savaux,2011:254 شايد بتوان اين امر را در .)

نگاه اول مواف  با عدال  دانس  زيرا اگر مبيد، پدس از بيد، و قبدل از تسدليم زيدادتي داشدته        

کند نقص يا تلف مبي، نيز شود و بنابراين عدال  ايجاب ميباشد، براي مشتري محسوب مي

به دليل صدوري بدودن محدل ايدراد اسد  و اميدد بده        ي وي باشد. عدال  مورد ادعا بر عهده

زيادتي مبي، بعد از بي،، با خطر از بدين رفدتن کلدي يدا جزيدي آن برابدري نددارد )رک. اندور         

ي علي  ميان آنها، تالزم بقداي تعهدد   (، زيرا همبستگي تعهدات و رابطه211: 1131سلطان، 

علد  مشدتري، بدا وجدود تلدف       کند  در حالي که مطاب  تئوريباي، و مشتري را ايجاب مي

 ,Aynès et Stoffel-Munkشود )مبي، و فقدان تعهد براي باي،، همننان، متعهد شناخته مي

هدايي ارائده   (. به همين دليدل حقوقددانان فرانسدوي بدراي تعدديل ايدن قاعدده راه       2005:463

ناشدي  (: نخس ، اثبات اين امر که تلف، Aynès et Stoffel-Munk, 2005:463اند )نموده

ي باي، اس   اين راه حل مدورد تأييدد رويده قضدايي     ي غير مترقبه بوده لذا بر عهدهاز حادثه

 .Cass.com,19 mars 1963,Bull.Civ.III,n 167: D. 1963فرانسده قدرار گرفتده اسد  )    

(  دوم اين که امکان درج شرطي در قرارداد که بر اسداس آن، انتقدال مالکيد  در بيد،     345

شدود  و سدوم آن   عين کلّي، در زمان تسليم و نه در زمان انعقاد عقد محقّد    عين معين مانند

که با تکميلي دانستن قاعده امکان تواف  بر خالف آن شناسايي شود. بده نظدر راه حدل اخيدر     

 شود.ي عل  و همبستگي تعهدات اس ، راه حل بهتري محسوب ميکه مبتني بر نظريه

 . اشتباه3-1-3

ي از ارکان اساسي عقد که متعلَّ  قصد انشاي طرفين هستند، موجدب  اشتباه نسب  به بعض

( 211( و )211( قانونگدذار ايراندي در مدواد )   133: 1333شود. )شدهيدي،  عدم تأثير اراده مي

( قانون مدني فرانسه، بده دو ندور اشدتباه مدؤثر در عقدد      1111قانون مدني ايران همانند ماده )

باه در خود موضور معامله و اشتباه در شخصي  طدرف عقدد.   اشاره نموده که عبارتند از: اشت

بدين ترتيب، اشتباه در دو سطح موضور و شخص مطدرح شدده اسد . قانونگدذار ايراندي و      

دانندد کده آن شخصدي ، علد      فرانسوي، در صورتي اشتباه نسدب  بده شدخص را مدؤثر مدي     

در حقوق قراردادهاي ي عقد بوده باشد. تصريح به عل ، نشان از پذيرش نظريه عل  عمده

تواند مبنداي تحليدل اشدتباه نيدز باشدد و البتده قانونگدذار        اي که ميفرانسه و ايران دارد  نظريه
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( صراح  بيشتري نسب  به قدانون مددني ايدران در پدذيرش     1131فرانسوي با توجه به ماده )

يا مبتني بر  تعهد بدون عل »(  مطاب  ماده اخير Cf. Capitant,1927: 224اين نظريه دارد )

فقهداي عظدام اشدتباه را بدر     «. تواند هيی اثري داشته باشدد عل  اشتباهي يا عل  نامشرور نمي

کنندد. در بسدياري از مدوارد، متعاقددين،     مبناي رکني  طرفين در برخي از عقدود توجيده مدي   

شوند. در برخي از مدوارد، از جملده در عقدد    رکن قرارداد نبوده، عوضين رکن محسوب مي

شدوند و تنهدا در ايدن    و عقودي چون هبه و وکال ، طرفين رکن قدرارداد قلمدداد مدي    نکاح

تواند بطالن قرارداد را موجب شود )موسوي خميندي،  صورت اس  که اشتباه در طرف، مي

 (.313و 313: 1313  نائيني، 21: 2، ج1321

ز تحليل ندوعي  ساتواند بهتر زمينهواقعي  اين اس  تحليل اشتباه بر اساس نظريه عل  مي

، عبدور از  «خدود موضدور معاملده   »آثار اشتباه در قرارداد باشد. براي مثدال در تحليدل مفهدوم    

تواند جانشين ي مختل  از موضور را نتيجه دهد. صف ، زماني ميي شخصي به نظريهنظريه

ذات باشد که بده موضدور، ندوعي يدا عرفدي نگريسدته شدود و علد  تلقدي کدردن موضدور            

(. مدأنوس نبدودن رويکدرد    232: 1323اه نوعي به آن اس  )اميري قدائم مقدامي،  ساز نگزمينه

ي عل  و احتساب آن ه عنوان موضور موافد  تحليدل   انتزاعي يا شخصي به قرارداد با نظريه

شخصي جاي تعجب نيس  به نحوي که تئدوري علد  را نيدز چنددان مفيدد ارزيدابي نکندد.        

(Malaurie, Aynès et Stoffel-Munk, 2005:303.) 

 قرارداد اجراي زمان در موضوع و علت دوگانگی پذيرش . آثار3-2

 تعهد اجراي به متعهد الزام امکان عدم علت به قرارداد . فسخ3-2-1

اغلب حقوقدانان مبناي فسخ در صورت عدم انجام تعهد و عدم امکدان الدزام متعهدد بده     

طدالن کدل عقدد بتعدذر الوفداء      ب»اجراي تعهد را خيدار تعدذر تسدليم و بده بيدان فقهدي قاعدده        

  311: 1312  حيداتي،  311: 1313  صدفايي،  331تدا:  اند. )خوانسداري، بدي  دانسته« بمضمونه

 (233: 1332  کاتوزيان، 21: 1322  شيروي،121: 1333کاتوزيان، 

ي ديگدري از  رسد وجود خيار تعذّر تسليم و امکان فسخ براي متعهدله، نتيجده به نظر مي

( و ايدن همبسدتگي، تعبيدر    121: 1333ي ميدان دو تعهدد اسد . )کاتوزيدان،    پيوند و همبسدتگ 

 ي علّ  اس .ديگري از نظريه
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ي اجدراي  برخي از فقها معتقدند ح  فسخ قرارداد در عرض امکان اجبار متعهد و مطالبه

فرمايندد  اهلل خدويي مدي  ( آيد  322: 1311  عالمه حلي،322 1311آن وجود دارد. ) خويي، 

 1311ي معاوضدات جداري اسد . )خدويي،     عقد بي، اختصاص ندارد و در کليده  اين خيار به

اي کده نشدان از آن دارد ايشددان مبنداي اصدلي حدد  فسدخ را همبسدتگي عوضددين       ( نکتده 322

توان به ساير عقود تسري داد. بدا وجدود ايدن    دانند، زيرا با پذيرش اين مبنا اين ح  را ميمي

اند کده در صدورت   شهور فقهاي اماميه بر اين عقيدهتتب، در کتب فقهي حاکي از آن اس  م

آيد بلکه مادام کده امکدان   نقض قرارداد، ح  فسخ به طور مطل  براي متعهدله به وجود نمي

  21: 1312ايفاي تعهد وجدود دارد، اجبدار متعهدد بده انجدام تعهدد اولويد  دارد )انصداري،        

دني ايران به تب، ديدگاه مشهور (. در قانون م31: 22، ج1313  نجفي،213: 1311شهيدثاني،

( قدانون  231( و )233(، )232فقها، متعهدله ابتدائا  ح  فسخ قرارداد را ندارد. مدالک مدواد )  

دهدد کده   ( در خصدوص بيد،، نشدان مدي    323مدني در خصوص تخلف از شرط و نيز مداده ) 

صورتي حد  فسدخ   متعهدله بايد ابتدا اجبار طرف قرارداد را به انجام تعهد بخواهد و تنها در 

ي متعهد آن را انجام دهد. دارد که اجبار وي ممکن نباشد و شخص ثالثي نيز نتواند به هزينه

( قانون مدني فرانسه ح  فسخ را مستقيما  به متعهدلده  1133بر خالف موض، بيان شده، ماده )

م ندهدد،  در صورتي که يکي از متعاملين تعهد خود را انجدا »دارد دهد. اين ماده مقرر ميمي

در عقود معوض ح  فسخ قرارداد هميشه مفروض اس . در اين حال  عقدد خدود بده خدود     

شود، بلکه متعهدله در صورت عدم انجام تعهد مختدار اسد  متعهدد را بده انجدام      منفسخ نمي

بدا توجده بده ديددگاه     «. تعهد اجبار کند، يا قرارداد را فسخ کرده و تقاضاي خسارت نمايد...

ي ديگدري،  ان، در صورت طي مراتب و عدم امکان اجبار يا انجام به هزينده نظام حقوقي اير

ي عل  در عقدودِ  رسد که حقي منطقي اس  و چناننه اشاره شد، از قاعدهنوب  به فسخ مي

گيدريم کده در   شود. از پيوند و همبستگي ميان تعهدات متقابل نتيجه مدي دو تعهدي منتج مي

يابدد. )کاتوزيدان،   ديگري نيز از قيد التدزام رهدايي مدي    صورت عدم انجام يکي از دو تعهد،

( نظر بر از بين نرفتن موضور تعهد متقابل متعهدله، کده صدحيحا  موجدود اسد ،     233: 1332

فسخ قرارداد بر اساس تئوري موضور امکان پذير نيس   بلکه بدا عددم انجدام تعهدد توسد       
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و در نتيجه، دليلي بر بقاي قدرارداد  متعهد، اين عل  تعهد متعهدله اس  که منتفي شده اس  

 و انجام تعهد متقابل توس  وي)متعهدله( وجود ندارد.

 . فورس ماژور )قوه قاهره(3-2-2

( و 222اگر قوه قاهره مان، از اجراي يکي از دو تعهد متقابل گردد، با عنايد  بده مدواد )   

شددود د منحددل مددي( قددانون مدددني فرانسدده، قددراردا1133( قددانون مدددني ايددران و مدداده )221)

(. در فقه اسالمي نيدز بدا اسدتناد بده قاعدده      Capitant ,1936: 258  31: 1321مقدم، )صادقي

 (132: 1313توان قرارداد را باطل دانس . )محق  داماد،تعدر وفاء به مفاد عقد، مي

در خصوص مبنداي سدقوط تعهدد طدرف مقابدل نظريدات گونداگوني ارائده شدده اسد .           

 :Cf.Marty et Raynaud,1988کنند. )در عدال  معاوضي جستجو ميگروهي اين مبنا را 

کنند و قائلند از بين رفتن موضور اي آن را بر مبناي تلف موضور تعهد توجيه مي( عده350

تعهد مبناي سقوط تعهد به دليل وقور فورس ماژور اس  زيرا قواعدي که بر تلف موضدور  

شدود نيدز قابدل اجراسد .     هد غير ممکدن مدي  تعهد حکوم  دارند، در موردي که اجراي تع

رسد توجيه سقوط تعهد بر اساس نظريه عل  سدازگارتر  (. به نظر مي232: 1332)کاتوزيان، 

بدرد، تنهدا موضدور    اس ، چرا که حتي اگر قائل شويم فورس ماژور موضدور را از بدين مدي   

د تعهددش را انجدام   تواند ي وقور فورس ماژور نميبرد که به واسطهتعهد کسي را از بين مي

چنان موجود اس  و آننه که اتفاق افتاده، از بين رفتن عل  دهد، امما، تعهد طرف مقابل هم

تعهد همين طرف مقابل اس . به عبارت ديگر، در قراردادهاي دو تعهدي که تعهدات يدک  

شود، با سداق  شددن تعهدد يدک طدرف، تعهدد       طرف، عل  تعهد طرف ديگر محسوب مي

گدردد و بقداي تعهدد طدرف مقابدل، بدا اصدل همبسدتگي تعهددات          ز ساق  ميطرف مقابل ني

اهلل بجنوردي، صدح  عقدد در عدالم اعتبدار     ( از نظر آي 121: 1333مباين  دارد. )صفايي، 

ي خدارجي موضدور قدرارداد نيسد ، امدا اگدر طدرفين، قدراردادي را منعقدد          منوط به مبادلده 

تدوان از  ادي اسد . عدالم اعتبدار را نمدي    کنند، هدف اصلي به دس  آوردن عوض قراردمي

عالم ماده جدا در نظر گرف ، از اين رو اگر در عالم واق، مبادله امکان نداشته باشد، صدرف  

 (221: 1311تواند مورد نظر و مطلوب طرفين باشد. )بجنوردي،ي اعتباري نميمبادله



دوگ
ع، 

ضو مو ت و 
عل نگی  ا

نسه ا فر ن و 
 اریا

وق
حق میه ،  فقه اما منظر  ن از 

آ آاثر 
و 

 

 

 

17 

 
رف مقابدل در  در حقوق فرانسه نيز سقوط تعهد يک طرف به دليل عدم اجراي تعهدد طد  

اثر فورس ماژور، با توسمل به دکترين علّ  توجيه شده اس . بندا بدر ايدن انتفداي تعهدد يدک       

 (Cf. Barry Nicholas, 1922:205طرف، زوال تعهد طرف ديگر را به همراه دارد. )

 بينیپيش عدم تئوري يا احوال و اوضاع تغيير . نظريه3-2-3

ا که تغيير ارزش عوضين را به دنبدال دارد، طبيعد    تغيير بنيادين اوضار و احوال، از آنج

کندد. )  زندد و اجدراي قدرارداد را بديش از حدد دشدوار مدي       اقتصادي معاوضه را بده هدم مدي   

مقدددم،   صددادقي122: 1322  حسددين آبددادي، 121: 1313  صددفايي،121: 1313کاتوزيددان،

1321 :113 . Malaurie, Aynès et Stoffel-Munk, 2005: 365) 

مدني ايران و فرانسده در مدورد تغييدر اوضدار و احدوال و دشدواري اجدراي تعهدد،         قانون 

حکمي ندارد و به همين دليل پذيرش تعديل در قرارداد مستمري که در اثر شراي  جديد و 

نامتعارف، تعادل آن به هم خورده اس ، مورد اختالف نظر اس . برخي بدا اسدتناد بده اصدل     

کننددد. )رک. راده، تعددديل يددا فسددخ قددرارداد را رد مدديلددزوم قراردادهددا و اصددل حاکميدد  ا

( بدده نظددر Malaurie, Aynès et Stoffel-Munk, 2005: 366, 367 1313:31شددهابي،

هداي اجتمداعي و اقتصدادي    رسد توجده صدرف بده اراده، سدبب ناديدده گدرفتن واقعيد        مي

 شود.مي

ي نظريده اخدتالف   ي تغيير اوضار و احوال نيز در خصوص مبندا طرفداران پذيرش نظريه

 ,Malaurie 132: 1312دانند )حياتي،دارند. برخي، مبناي آن را، اصل عدال  معاوضي مي

Aynès et Stoffel-Munk 2005: 366, 367کنندد  اي شرط ضمني را مطدرح مدي  (  و عده

 .(Malaurie ,préc: 144  332: 1332پيک، )ره

نفدي  »و « الضرر»اند بر مبناي دو قاعده توي تغيير اوضار و احوال ميدر فقه اماميه نظريه

  232: 1313  حسدديني سيسددتاني،23: 1311پذيرفتدده شددود )مکددارم شدديرازي،« عسددر و حددرج

(. برخي از حقوقدانان ايراني به تب، فقه اماميه، به ضرري شددن عقدد   11: 1323مقدم،صادقي

(. بدا  33: 1323پيدک،    ره32: 1333کنند )کاتوزيان، در اثر تغيير اوضار و احوال استناد مي

رسد چه مبناي عدال  معاوضي و چه مبناي ضرري شدن عقدد، هدر دو   وجود اين به نظر مي

مبتني بر رويکرد نوعي بده قدرارداد و اصدل همبسدتگي تعهددات هسدتند و ايدن اصدل، تعبيدر          
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 ( Malaurie, 2005 : 368ي عليم  ميان تعهددات قدراردادي اسد  )   ديگري از وجود رابطه

ي قراردادي، تعديل قرارداد باشد، اسدتناد  اگر راه عادالنه کردن رابطه»اين ديدگاه که البته، 

ي اوضدار و  تدوان مبنداي پدذيرش نظريده    پذير نيس  و در صورتي مدي به تئوري عل  امکان

« بيني را تئوري عل  دانس  که قرارداد را قابل فسخ يدا انحدالل بددانيم   احوال غير قابل پيش

رسد. تئوري علد ، در ابتددا، بده دنبدال ايجداد      (، قابل پذيرش به نظر نمي33: 1323)شفايي،

ي از دس  رفته اس  و تعديل قرارداد بر اساس اين تئدوري تدرجيح دارد  چندان کده     موازنه

 (.212: 1313)رک: حرّعاملي، اين امر در حقوق اسالم نيز بي سابقه نيس 

 

 گيرينتيجه

ي نتدايج حاصدل از   ته متمرکز اس  کده کليده  رويکرد وحدت عل  و موضور بر اين نک

ي عل ، از تئوري موضور قابل استنتاج اس  و علّ ، امري متمايز از موضور نيسد ،  نظريه

لذا عدم ذکر آن در قانون مدني ايران و يا حذف آن از سيستم حقوقي فرانسه اشکالي ايجاد 

در توجيده برخدي از مسدائل     کند. با وجود اين بسدياري از حقوقددانان و برخدي از فقهدا،    نمي

کنند  اصلي که در عقود معاوضدي و دو  حقوق مدني، به اصل همبستگي تعهدات استناد مي

نهدد و  تعهدي در سطح موضور و در عقود رايگان در سطح شخص، اساس عقد را بنيان مي

آيد و متعاقدب آن قصددي بدراي انعقداد قدرارداد      بدون آن همبستگي، رضايتي به وجود نمي

رسد اين اصل، تعبير ديگري از نظريه عل  و به اين ترتيدب  نخواهد گرف . به نظر مي شکل

نشان از پذيرش دوگانگي عل  و موضور در حقوق قراردادها دارد. عالوه بر ايدن، اگرچده   

ي عل  مستقيما  در قانون مددني ايدران مطدرح نشدده، ولدي کدامال  از ذهدن قانونگدذار         نظريه

( قانون مدني گواه بدر ايدن مددعا اسد . ايدن مداده نداظر بدر         211ده )مغفول نمانده اس  و ما

تواند دليلي براي پذيرش تئوري عل  در سدطح  ي عل  در سطح شخص اس ، اما مينظريه

موضور نيز باشد  زيرا، منطقي نيس  علد  در سدطح شدخص پذيرفتده شدود، امدا در سدطح        

 موضور پذيرفته نشود.

ن انعقاد معامله و نيدز در زمدان اجدراي قدرارداد اسد       ي عل  داراي آثاري در زمانظريه

توان به قاعده تلقي کردن مفاد مدوادي مانندد   ي موضور فاقد آن اس . از جمله ميکه نظريه
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( قانون مدني در باب ضمان معاوضدي، عمدومي دانسدتن حد  حدبس در تعهددات       332ماده )

دي در صورت تغيير در اوضدار و  متقابل در هنگام انعقاد قرارداد، تضمين اصل تعادل قراردا

ي عمومي دانستن غبن در قرارداد اشاره کرد. بندابراين،  احوال اقتصادي و به دنبال آن قاعده

پذيرش دوگانگي عل  و موضور در نظام حقوق قراردادها، امکان پاسخگويي بده نيازهداي   

واق، گرايانه تري کند و نظام حقوقي و توجيه مبناي بسياري از نهادهاي موجود را فراهم مي

 دهد.از حقوق قراردادها را نتيجه مي
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