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 چکیده
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 مقدمه

 La Cour de)   واوگدا  ديدیددنوا  ( Appealer) بدن  و  موودوت ديدیددنواهوا      ابتددا، بایدد  

Lˈapple) اي مفهوم ديدیددنوا ور و  نودام وقدوق      ولنل ای  اما ننز به دفا ت .شدقائل  دفكنك 

ور نوام وقدوق  ر مد  د ژرمند  ديدیددنواهوا   بدا   دل        . گاوو بازم ژرمن   -ال   ر م  كام 

كه ور نوام وقدوق    ، ور وال استواوگا  ديدیدنوا ور  مختص به اعتااض Appelerشد  از  مشتق

به  ا ر ش  از اعتااض ور ماج   باالدا از واوگدا    Appeal مان لفظ  ال ديدیدنواهوا   با كام 

محداك  صد د ور محداك  بخد         ي، مانندد ديدیددنواهوا   از ارا  شدوو  صاوركنند  اطالق م 

چندد ور كشدور اي اصد        دا  .واوگدا  ديدیددنوا ور واوگدا  شدا       يديدیدنواهوا   از ارا

عنوان واوگا  ديدیددنوا   بان، استاالنا   امایكا واوگا   انگ ستا مانندای  نوام وقوق   ةزیاميموع

كه به ای  واوگا  ارجدات   ای   اعتااض بارةاماي ننست كه صا اً ور  موجوو است، ديدیدنواهوا  

كمتدا شدا د    مكتوب،كه ور كشور اي  ابسته به نوام وقوق   ور وال  .گا ته شووكار  به شوو، م 

 ةجز اعتااو  كه به  سن  ه اي اعتااض، ب سایا ر ش بارة    ورلفظ ديدیدنوا یا پژ كارگناي به

 ا چندد اید     ،ور  ا وال .(Guinchard, 2007, p.329) باشن  اید، م  واوگا  ديدیدنوا به عمل م 

متوجده چندن  دفدا د  بدوو    اگونده       بایددطبنق   ةدفا ت بنشتا لفو  است دا ما نت ، ور مطال 

اثدا   بارسد   ور اینيدا نندز  ددا مدا    . ونكاگا  ديدیدنوا محسوب ديدیدنواي را ديدیدنوا واو

كده اوتمداالً ماجد      را   سدایا مااج د    اسدت هوا   از ارا ور واوگا  ديدیدنوا  انتقال  پژ   

 . گناو وربانم  ، است بارس  ارا واوگا 

 شناسایی اثر انتقالی پژوهش

كدده بدده موجدد  ان  ، اثددا د  نقدد . 1: انددد ديدیدددنواهوا   را از ویابدداز واراي و  اثددا وانسددته 

 ة  ددا نتنيد   كندد  م ایياو مان  ديدیدنواهوا   به عنوان یك قاعد ، ور باابا اجااي رأي صاور  

كده  ، اثا انتقال . 2 ؛(Fabri, 2008, p.78)رأي را اجاا كاو دوان  ، نم شووديدیدنواهوا   ر ش  ن

  اید    شدوو  مد  ديدید منتقدل   ةو امور موووع    وكم  هوو به ما  مةبا  ابه موج  ان وعو
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 ,Guichard, 2007)شدوو   محد ویت  ارو ب ور رسندگ  كامل    هاطا  اسووگدواند با  واوگا  م 

p.451). 

اثدا   ور  مده جدا   ال،    عمدداً ور كشور اي عضو گا   كام  محد و، ان يجز موارو اما ز  به

 بدارة ا اسدت واكمندت اثدا انتقدال  ور    شدایان کكد   .كداو دوان مشا د   هوا   را م  انتقال  پژ   

ددای  اسدتننا بده اراو    هواسدت      شداید مهد    وارو،  اسدتننائاد    نسدت ديدیدنواهوا   مط دق ن 

كده ور   كندد   از محكومنت هوو اعتااض ی ا كه  ي صا اً نسبت به بخ  بازگاووديدیدنواهوا  

ر   ه ای  از وك  ر بد   ور رسندگ  هوو با بخ چند ممك  است واوگا  ديدیدنوا ای  والت،  ا

  است، وق  ر و   بارسد  ان بخد  را   شدشوو كه ور ان واوگا  بد ي مادك  اشتبا    او  

كه نسبت  شوو ديدیدنوا منتقل م  ةبه ماو  ااز وعو  صا اً بخش ،به عبارت ویگا ،نخوا د واشت

 .به ان ديدیدنواهوا   شد  است

 عناصر موضوعی

 تما ن. ديدید است ةبه ماو  اثا انتقال ، انتقال عناصا موووع  وعو اي ا دای  جنبه از جم ه مه 

  منودور از ان   اسدت متفدا ت   ااثبدات وعدو   ةبدا اولد   شدد كده اشدار     طور عناصا موووع   مان

 ة  هوا دان   هواندد   اسدت  (یا  جوو واشدته ) جوو امد   هاست كه ور عال  هارج ب  ای  ت اق ن

 شدد   مطداح  موودوع   عناصا ربارةو. اند   و ات پاواهته اح وعوبا دوجه به ان  اق نات به طا اوعو

  بده  ( Qualification) فبارس  ای  عناصدا   دوصدن   بااي ننز ديدیدنوا واوگا  بد ي، ةماو  ور

 امدور  اید   اثبات لحاظوارو،  مچنن ،  كامل اهتنار ان (Requalification)« بازدوصنف»عبارت بهتا 

 را موودوع   اما یا بداند، غنامنبت   ماوو را بد ي ةماو  ور شد  اثبات موووع  عنصا دواند م 

 شدد   اثبدات    محقدق  ديدیددنوا  ةماو د  ور ،اسدت   شد محسوب شد ن اثبات بد ي ةماو  ور كه

 موودوع   عناصدا  ددوان  مد   ديدیددنوا  ة امّا ایا ور ماو .(Guinchard, 2007, p.487)كند  ق مداو

شدد  ور واوگدا     مطاح ةبسا ور راستاي دقویت هواست جدید چه عناصا ة؟ ارائكاو ارائه ننز جدیدي

 داوي   ،مندال  اايبد . كندد ديدیددنواهوا    ةبد ي باشد   بتواند كمك شدایان  ور دوجنده هواسدت   

قداارواو انتقدال    اوعدو  ة  با طاح اینكه  ي   هواندد است واوهواست  به واوگا  بد ي دقدی  كاو  
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 ة    ور اید  راسدتا هواندد   كداو به صورت شفا   اقاله ، اند او ك كه قبالً من قد را اي شد  م ك ثبت

  به دصاا هوا ان واو  است، از واوگدا  صدد ر وكد  بده      را ننز دخ نه اوعوم ك موووت  اوعو

 نبووبه نام هوو را هواستار شوو   واوگا  به ع ت  یاوشد الزام هواند  به انتقال رسم  ميدو م ك 

 اشفا     عدم كفایت دصاا عم   هوا ان ور م دك موودوت وعدو    ةاقال ربارةو اولنل اثبات وعو

 ةبسدا  ي ور ماو د   ور اید  والدت چده    .و دوك  هوا ان  ايجهت اوااز  قوت اقاله، به رو وعو

بددد ي  ةبدددی  صددورت كدده هوانددد. ویگدداي ننددز اشددار  كنددد ةديدیدددنوا بدده  اق نددت ناگفتدد

كه سابقاً بده ندام  ي منتقدل     را   انان، هط د فن بن گا ته انيام ةبا دوجه به اقال( ديدیدنواهواند )

شدد  بده    دوابد  مبند    منتقدل    ءای  هط د ف  كه جز كاوناست   مستاو انتقال واو ننز  ،بوو شد 

 عنصدا  .اسدت  هواندد   ديدیددنوا     يبدن   محك  مبن  با  قوت اقاله   هایدار بوو  است، ولن 

. ای  اما را با ولنل اثبدات جدیدد یكسدان پنداشدت     دجدید، ولنل  قوت اقاله است   نبای ةشد مطاح

گدوا   از   ةمنالً با ارائد ) باید ثابت شوواثبات  ةاول ةكه الجام به  سن  استموووع  ، چنن  اماي

وقوق  با  ةپس بن  ولنل ایياو یك رابط(. مخاباات مبن  با انتقال ميدو د ف  به نام  ا شند  ةاوار

 .(Normand, 1991, p.99)وارو كار  جوو اش  ان دفا د ةكنند ولنل اثبات

را  اعناصدا موودوع  جدیدد هدوو مبنداي وقدوق  وعدو        ةممك  اسدت ارائد   ،ور والت  ویگا

یدك    ارو كندد، بدد ي   ةیدك رسدندگ  متفدا ت از ماو د    به را  ا  وعو و د م الش ات قاار  دحت

 ،مندال  بااي. باشد واشتهمتفا ت از رسندگ  ا لنه   رسندگ  كه از لحاظ موووع    وكم  ما نت

بدا ر تدار    اوعدو  ةكه هواندد كند    اثبات م كاو  ي مسئولنت مدن  ع نه ویگاي مطاح ا اوي وعو

واوگا  پس از رسندگ ، با دوجده بده دقصنانشدناهت  ر تدار     . هوو سب  ادالا مال  ي شد  است

وگدا   و دد   هوا دان پدس از ديدیددنواهوا  ، ور وا     مد  وكد   ي هوا دان  اهواند ، به رو وعو

یدد ودمان     اوعدو  ةو د كه به موجد  ان هواندد   عناصا موووع  جدیدي را ارائه م  ديدیدنوا

 دا چندد نتدوان بدا اسدا  بداب        ،  ور نتنيده  واشته استشد   ناش  از غص  نسبت به مال د ف

ور ای  والت، . دوان با مبناي غص ، وك  به مسئولنت  ي واو دسبن   ي را مسئول شناهت، م 

عنصدا موودوع     ةهوا ان ننز دغننا یا ته اسدت   ارائد   ايو قبل، مبناي وقوق  وعوعكس مور با
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رسندگ  واوگا  ديدیدنوا به وعوي مطا وه ننز ما نت  متفا ت از  ةنحو شد  استجدید موج  

 . رسندگ  بد ي به هوو گناو

ت؟ یدا  ديدیدنوا مياز وانسد  ةطاح ای  عناصا جدید را ور ماو باید وال ایا ور چنن  والت  

واوگا  ديدیدنوا به وعوای  رسدندگ  كندد    شوو انكه ور ای  مورو صد ر چنن  ميوزي باعث م 

طداا مقابدل را از یدك رسدندگ       ،ور نتنيده  شدد  اسدت،  بار نزو  ي مطاح  كه گوی  بااي ا لن 

 .كنداي محا م  و ورجه

ایدن  واورسد    ور نوام وقوق   اانسه پس از داوید ای  كه دا قبل از دصدوی  قدانون جدیدد    

صااوت به طا ن  اجاز  واو  است بتوانندد   به 365 ةگذار ور ماو قانون مدن   جوو واشت، ساانيام

كده چندن  جهداد      كنندد نندز ارائده   ( Les moyens nouveaux) ديدیدنوا جهات جدیدد  ةور ماو 

كامالً دغنندا  شد  ور واوگا  بد ي را  ي مطاحاوعو (Le fondement juridique) بسا مبناي وقوق  چه

 .(Bull civ, 2001, p.668) و د

  صدل اهدتالا   ج دوگناي از طداح      لدز م ودل   گذار ور ای  نوام وقوق  قانون ،ور وقنقت

بوون رسندگ  دداجند واو   از  ددا و م ور را   صدول بده      اي وعا ي ميدو را به وفظ و ورجه

اي مشدابه   انكده مداو    باوقوق ما  امّا ور .(Bull civ, 2001, p.78)كاو  است پوش    دا ا ل چش 

ددوانن  بده پدذیاش عناصدا      ایا مد   قانون جدید این  واورس  مدن   اانسه  جوو ندارو، 365 ةماو

باشن ؟ با نگا   به مقدارات   ، م تقدرا دغننا و د اموووع  جدید به نحوي كه مبناي وقوق  وعو

كنندد    قدان    د نتوانن  به پاسدخ ور بخ  ديدیدنواهوا   شای 97قانون این  واورس  مدن  سال 

اسدت،   كاو دیدنوا را ممنوت يد ةطاح اوعاي جدید ور ماو  562 ةگذار ور ماو قانون. وست یابن 

؟ زیداا اوعداي جدیدد    كندن  مفهدوم لغتد  هدوو دفسدنا      بده  بایدد را « اوعاي جدید»اما ایا اصطالح 

   ااثبدات وعدو   ةبحدث اولد     اوعاي جدید بنشدتا بده   استمتفا ت  «جدید ةهواست»صااوت با  به

  است   اگدا  شدبد ي مورو استناو قاار نگا ته   ارائه ن ةكه ور ماو  گاوو بازم عناصا موووع  

، مطمئناً نخوا ن  دوانست ميوز طاح  ا گونه عنصدا  كنن ما اوعاي جدید را به مفهوم اهنا دفسنا 

زیاا اوعدا ی ند     ،كنن صاور ، شووننز ن ا اچند موج  دغننا مبناي وقوق  وعو را موووع  جدید
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ور . كندد   ي را دوجنه مد   ةاهبار از یك  اق ه به نف  هوو   ور  اق   من   اق ه است كه هواست

اي را  شدد   چندن  اصدطالح شدناهته   نبایدد  گذار  اوعا مقدمه   مبناي هواسته است   قانون ،وقنقت

م اصدطالح  .و.قدانون جدیدد ا   365 ةاوگذار  اانسه ننز ور مد  قانون. گا ت كار م  جاي هواسته به به

كده ور  ( demande)جدید  ة  نه هواست گا ته، كار را به( Les nouvelles pretentions)اوعاي جدید 

 .(Couches, 2012, p.332)   استشدانيا ننز مورو انتقاو  اق  

ید  مداو  را   ور ا شدد   گا تده كار بده  «اوعاي جدید»باید رسد  ای  ماو  به نوا م  ةبا هواندن اوام

 ءكه جم گ  جز بنان كاو  استگذار استننائاد  را  زیاا قانون ور نوا بگنای ،جدید  ةهواست م اول

 كداو  اشدار    «هواسدته »بده   صدااوت  بهوت  ور بند اي و    سه ان ننز  ، اي جدید بوو  هواسته

زیداا   ،نه واشته باشدد م دواند جنس   ما نت  جدا از مستنن  قاعدداً نم  اچون مستنن ،ور نتنيه. است

، ق    1517 هااسدان ، ) نده هدا ج دخصنصد     ،ور غنا ای  صورت با ها ج دخصص  مدواجهن  

ور  ا وال از اید  مداو  صدا اً    . كنن جدید د بنا  ةاوعاي جدید را به م ناي هواست باید ،(193ص

شاید ب ضداً    وت ،باشد ديدیدنوا مياز نم  ةجدید ور ماو  ةكه طاح هواست كاودوان استفاو   م 

ديدیددنوا   ةجدیدد را ور ماو د   ةگذار صا اً طاح هواست با دوجه به انكه قانون بتوان استنباط كاو

ديدیددنوا   ةطاح عناصا جدید را ور ماو د  باید  به سایا موارو اشار  نكاو  است،  كاو ،ممنوت 

دیددنوا ممندوت   دي ةگذار  ر و عناصا موووع  جدید به ماو د  مياز وانست   اگا ور نوا قانون

، نودا هدوو   562 ةاي مانند مداو  شد   ور ماو  صااوت چنن  اماي را متذكا م   باید به، شد د ق  م 

به ای  شداح   ای   دوان پاسخ شد  م  بناناما به استدالل . كاو مبن  با ممنوعنت ای  اما را اعالم م 

را نفد    ءاثبات ش ( ق الفاظمبتن  با منط)اصول   ةدوان طبق یك قاعد از یك طاا م : مطاح كاو

 562 ةگذار را ور كنار ماو دوان سكوت قانون قوي، نم  ةمااوا ندانست   گفت كه ور  قدان یك امار

زیاا  نچ ولنل موجه  جهت  ،عناصا موووع  جدید وانست ةارائ باايصد ر ميوز از سوي  ي 

صدااوت   ن  واورسد  مددن  بده   قانون اید  9 ةماو ،از طاا ویگا. باشد اثبات ای  اوعا ور وست نم 

 كده  زمدان   دا نموو رسندگ  باالدا ماو ةور  دواننم  وعوای ما نت  نچ  به»   است كهكاواعالم 

  ور جدای  كده    ،«قانون موج  به مگا ،وكم  صاور نشد  باشد يوعوانخستن  ور ان  ماو ة ور
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  وگاگدون   اسدت  واو  ثنا قداار أرا دحدت دد   اعنصاي جدید كه مبناي وقوق  وعدو  ة اوي با ارائ

بدار بده واوگدا     وعوای  جدید را بدااي نخسدتن    ،ور وقنقت .شوو وعوا م موج  انقالب  كند، م 

طداح   365 ةگذار  اانسده كده ور مداو    قانون گذار ما باهالا ديدیدنوا كشاند  است   چون قانون

را  بتدوان ان ددا  است،  كاو جهات جدید را مياز وانسته است، ميوزي جهت چنن  كاري صاور ن

 ة، ارائد 9 ةور صدر مداو  ة یاوشد با اسا  قاعد بایدوانست، لذا  9 ةمشمول استنناي بخ  اهنا ماو

 . وانست، ممنوت كند را وگاگون م  اعناصا جدیدي كه ما نت وقوق  وعو

طاح عناصدا جدیدد ور    كاون جهت ممنوت یاوشد داي ننز به و  ولنل  امّا شاید بتوان ولنل قوي

هدوانن    ور اید  مداو  مد    . م اسدت .و.ا.ق 79 ة  ان ننز دمسك به ماو كاودیدنوا اوا ه دي ةماو 

را كه ور واوهواست دصاید كاو  ور دمام مااول واورس  ك  كندد   هوو هواستة دواندم  هوا ان»

 وعدواي هواسته یا ورهواست ور صورد  ممك  است كه بدا   یا وعوا نحوة ل  ا ز ون ان یا دغننا 

 كداو   اعدالم  واوگدا   بده  را ان ج سده  پایدان  دا   باشد واشته  اودي منشأبوط بوو    ما شد طاح

    صا اً بده هوا دان اجداز  واو     كاورا ننز محد و  اوعو ةور ای  ماو  دغننا نحو گذار قانون .«باشد

ا ل  ةوعواي هوو دصمن  گا تده باشدد، چندن  امداي را ددا پایدان ج سد        ةبه دغننا نحو، اگا است

بدا دغنندا امدور موودوع  كده مبنداي       . دغننا نكند اوعو أ، البته به شاط  كه منشانيام و د  واورس

 كاودوان استدالل  پس م  .كند ننز دغننا  «اوعو ةنحو»الجام كند،  م را با دغننا مواجه  اوقوق  وعو

ا ل مياز شماو   ةرا صا اً دا پایان ج س اوعو ةدغننا نحو 79 ةگذار ور ماو كه با دوجه به انكه قانون

ددوان   ، به طایق ا ل  نم است است   چنن  اماي را وت  ور جایان رسندگ  بد ي مياز ندانسته

 ةور ماو د  اوعدو  ةدغنندا نحدو    دا چندد پدذیاش   . ديدیددنوا دغنندا واو   ةرا ور ماو د  اوعو ةنحو

را  نبد ي، هوو دناقض  است كه عقل   منطدق وقدوق  ا   ةديدیدنوا   ميازندانست  ان ور ماو 

 .كند نم دأیند 

اي كدامالً متمدایز از    ديدیددنوا، ماو ده   ةكده ماو د   شدوو شاید ور مقابل ای  استدالل مطداح  

ل مخدتص بده رسدندگ      ا ةپس از ج س اوعو ة  ممنوعنت دغننا نحو استرسندگ  واوگا  بد ي 

ددا پایدان    ار هدوو  يوعوا ةدواند نحو ديدیدنوا، ديدیدنواهوا  م  ةبا  ر و به ماو  ا لنه است  
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 داي وقدوق     چندد ور اكندا نودام     ا ،طور كه گفته شد اما  مان. دغننا و دا ل ديدیدنوا  ةج س

    ددا  نكداو اما ز  ديدیدنوا را صا اً ور مفهوم مضنق   محد و ديدیدنواهوا   صاا دفسدنا  

 طدور ر د  منازعده بداز     صد ر رأي نزویك به  اق ندت    مدن    باايود وي وستان ای  ماج  را 

 ،ندام وارو  «ديدیددنوا »اند، اما  مچنان ای  ماو ه  كاو را به رسندگ  مستقل نزویك  اند   ان نهاو 

بدا دوسدل    ، اق  ور .قب   سابقة  ب    یابتدا رسندگ  یك نه شد ،رسندگ  يوعواو بار  به  نواي

 .دكندغننا  ادوان دا انيا پن  ر ت كه ما نت وعو نم  ،نوادديدی ةبه ماو 

 کمیجهات ح

ي مطا وه را از لحداظ وكمد  بدازنگاي    ادواند وعو ديدیدنوا واوگا  ديدیدنوا ننز م  ةور ماو 

مورو  «بایسته است»كه ایا واوگا  بد ي دوانسته است انچه را كه  كند  به ای  سمت واكت  كاو 

حدو  را از لحداظ وقدوق  بده ن    اایا واوگا  بد ي عناصا موووع  وعو ،وك  قاار و د   به عبارد 

  :اسدت ر   هواوگا  ور جایان رسندگ  با و  امدا ر بد   ،ور وقنقت.   است یا نهكاوصحند دوصنف 

هدوو را ور چدارچوب اید  عناصدا بده       ة، هواستا اي هارج  كه هوا ان با طاح وعو اق نت .1

شدماري كده واوگدا  مك دف اسدت وعدواي        قواعد وكم  ب . 2 ؛محضا واوگا  عاوه واشته است

صاور كند رأي ، سپس ،، دوجنهابا یك یا چند اما وكم  منطبق با وعو كاون ا منطبقشد  را ب مطاح

(Horoz, 1981, p.59) . بتواند بدا ازاوي عمدل رسدندگ  واوگدا      باید شك واوگا  ديدیدنوا پس ب 

مادك  اشتبا  شدد  باشدد، بدا     زمننهواوگا  ور ای   اگا   كندبد ي را از لحاظ وكم  ننز ارزیاب  

رسندگ  واوگا  ديدیدنوا از ونث شدمول نندز    ةوایا. را صاور كند ي صحندأصاور ، ر يأنقض ر

  .شوو را شامل م  زمننهاهتنارات واوگا  بد ي ور ای   است    مةنامحد و 

 قانون حاکم بر توصیف جهات موضوعی از حیث زمان

  د ندن   ( Confits de lois dans le temps) یا به عبدارد  د دارض قدوانن  از وندث زمدان      ،دفا ت

محسدوب  مسدائل ع د  وقدوق      ددای  دك نف قانون واك  از بن  و  قانون متفا ت، یك  از پنچند 

ي ور زمان واكمنت قانون  اگا   زمان  قوت سب  یك وعو(. Carbonnier, 1988, p.112)شوو  م 



    865                                                                                                             خواهی در آرا مدنی ژوهشاثر انتقالی پ  
   

 

كده   شدوو   پس از ان قانون  جدید دصوی  مد   ا، امرا وارو است كه اثار   عوارض مختص به هوو

كه سدابقاً قابدل طداح      مسائل وقوق  پناامون ان سب  را دغننا واو    باه  از وعا ي   اوعا ای

بسدا اوعا دای  كده ور زمدان      چه ،  باعكس شوو م بوو، با دصوی  ای  قانون جدید غناقابل طاح 

 . ستا شد وكومت قانون سابق غناقابل طاح بوو  است، با دوجه به قانون جدید، قابل طاح 

كدام قانون را واك  با موووت وانست؟ قانون قدی  یا قانون جدیدد؟ ور اید     بایدور ای  منان 

 داي   جنبده   مدة  ا   ویددن   با دوجه كامل به  ا یك از ان ناگزیا  كه نمواجه با موووعاد  نهنزم

ن شدد ن ما با اصل عدم عطدف بده ماسدبق    ،از یك طاا .یابن  م قابل طاح، به پاسخ مناس  وست 

گدذار بدا چندن  دحمن د       ،  اچندد قدانون  كاو  استكه هوو را به واور  دحمنل  مواجهن قوانن  

پدس از دصدوی  قدانون   طد  دشدایفات انتشدار ان، بدا اصدل          ،از طاا ویگا ،باشد ر  نم  هر ب

به عندوان منبد  اوكدام بدا ر ابدط       باید  كه به موج  ان قانون جدید نا ربوون قانون مواجه الزام

  داویدد   اجتهداو ور   ( Irrecusable)  چااست چون اص   كه ب . كندیك كشور وكومت  وقوق 

ا ااو مطاح اسدت كده مخصوصداً ور     ةبحث وقوق مكتسب ،از سوي ویگا. باشد مقابل ان جایز نم 

سداهته   دا دشدكنل      عقوو   قاارواو ا، كه ا ااو با دوجه به قوانن  موجوو ور زمان ان قاو ان ةزمنن

نوایه ساز طاح یك    زمننه شد ،، باعث داوید ور اثا بد ن استنناي قوانن  نسبت به ایند  دشون م 

نندز   نوایده چند ای   ور وقوق شد  است،  ا( Theorie des droits acquis -وقوق مكتسبه نوایة)

، 1596كادوزیدان،  ) اسدت  شدد  شمول با نقدد ای  مواجده    ةوایا ة   از ونث ما نت      از جنب

نو  عموم  ننز عام   است كده وفدظ ان ور باهد  مدوارو بدا ودا رت        ،از طاا ویگا. (36ص

 اي وقوق   ماا  است   ور باهد  مدوارو    شناهت  قانون سابق نسبت به باه  از  و نت واك 

مصداویق    مدة من  است كه قانون جدید ور دأصا اً ور صورد  قابل ( اكنا موارو به نحو غال )ننز 

 .شوواجاا 

بده  دا دادند  هادمده      اشوو، دا زمان  كه وعدو  واورس  بنا نهاو  م  لام  كه هشت ا از  نگ

ه ممكد  اسدت قدوانن     شدوو كد   ا دصوی  م موووت وعو ور زمننةچه بسا قوانن  مخت ف   ،یابد م 

یا اینكه بد ن انكه قدوانن  سدابق را نسدخ     كندالوق، قوانن  سابق را به نحو صاید یا ومن  نسخ 



   866                                                                 1314پاییز و زمستان ، 2، شمارة 12دورة ، حقوق خصوصی 

 

یدا   ،، بدی  صورت كه چنزي را به وقوق انان بنفزایدشووننا ر ابط وقوق  طا ن  كند، موج  دغ

و، شدو  ا را بزواید كه ور  ا وال  اگا  با وقوق كسد  ا دز و     انكه باعكس بخش  از وقوق ان

یدك  هدا و  ر ي    اسدت   این شدد شخص ویگداي اودا ه    ةمطمئناً ور طاا مقابل د هدي با عهد

 دأثنا هوو ور قواعد مابوط به د ارض قوانن  ور زمان هووي دواند به س  م ایا مقاط  واور. اند سكه

 دداریخ »م .و.ا.ق 57 ةگذار مدا ور بخد  اهندا مداو     كنند  باشد؟ قانون   ور ای  عاصه د نن رو گذا

دوان  اما ایا با چنن  داریخ  م . است كاو محسوب  اوعو ةرا داریخ اقام «و تا به واوهواست رسند

ور جای  كه موودوت   ااثبات وعو ةقانون واك  با اولبارة م ور.و.ا.ق 173 ة؟ ماوكاوبار  اثار وقوق 

و  است كه بده  كاوكومت قانون زمان ان قاو را مقار  ةمابوط به عقوو یا ایقاعات است، قاعد اوعو

 دداب   شدوو، مد   اقامده  قاارواو دا  یدا  د هدات یا ایقاعات یا عقوو اثبات بااي كه والی  » موج  ان

 ايشداعنه  اولدة  از مذكور والیل اینكه مگا است، بوو  مياي  اان ان قاو موق  ور كه است قواننن 

 بدارة ب دد نندز ور   ة  بال اص ه ماو «باشد شد  دشاید قانون ور ان هالا یا   نبوو  مياي كه باشد

بدااي اثبدات    كه والی  »كند   م اش ار ( ومان قهاي) اي هارج از اراو   مسائل مادبط با مسئولنت

داب  قانون  است كه ور موق  طاح  شوو، م  اقامه غنا    نس  قهاي، ومان قای  هارج  از قبنل 

وقوق مكتسد    ةاجااي نوای ةنتني... » تاوانای  و  ماو  به د بنا یك  از اس .«باشد م  مياي اوعو

ن موق نت  كه به  جوو ور مورو اعمال وقوق ، چو بدی  د بنا كه: ور قوانن  مابوط به والیل است

وقدوق مكتسد  اسدت       ةشوو ور زما واكمنت اراو  است، وقوق  كه از ان ناش  م  ةامد  نتني

 ل  نسبت به  قای  وقدوق ،  . ثنا قوانن  نسبت به گذشته منا ات واروأعدم د ةديا ز بدانها با قاعد

اجااي قانون است نه واكمنت اراو ،  نچ كدس ودق مكتسدب      ة ا نتني از انيا كه اثار ناش  از ان

« كندد  باهورو نم  قای  گذشته با  نچ مان    ةنسبت به ای  اثار ندارو   اجااي قانون جدید وربار

قانون واك  با ما نت   اثدار اعمدال    قدای      بارةوال ور با ای (. 191ص ،1ج ،1591 كادوزیان،)

مدوارو   ةوال ایا باید اصل واكمندت قدانون جدیدد را ور  مد    . روهو وقوق ، قانون  به چش  نم 

قائل به وكومت قانون سدابق نسدبت بده     ااثبات وعو ةقانون واك  با اولبارة   صا اً ور كاواجااي 

به ای  اما اعتقاو واشت م .و.ا.ق 173   175با دكنه با مواو  دوان عقوو   ایقاعات شد؟ به نوا ما م 
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ور بخ  عقوو   ایقاعات،  مان قانون زمان ان قداو   ااثبات وعو ةواك  با اول ور جای  كه قانونكه 

مشدمول قدانون زمدان     بایداست، پس به طایق ا ل  قانون واك  با ما نت   اثار عقوو   ایقاعات 

ان قاو باشد، زیاا بحث واكمنت اراو    دوجه انشاكنندگان به اثار   عوارض ای  قبنل اعمال بسنار 

 ةوكد  مقدار ور مداو    باید  با وس  قنا  ا لویت، است  ااثبات وعو ةنگاش انان به اولبنشتا از 

 . م را به ما نت   اثار عقوو   قاارواو ا ننز ساایت و ن .و.ا.ق 175

را بده   كده اگدا بخدوا ن  ان    كاو  است قای  وقوق  مالك  را د نن  ن وربارةگذار ما  اما قانون

گذار مدا بدا    كه ایا قانون شوو ال مطاح م ؤننز ساایت و ن ، ای  س ما نت   اثار ای   قای  وقوق 

گدذار را     است یا اینكه عمدل قدانون  كاوع     اطالت از بار اصطالوات، چنن  مالك  را مشخص 

والی د  كده بدااي    »: هدوانن   م  176 ة؟ ور ماووانستور م ناي هاص لغات   وقت   ب دسامد  باید

شدوو، دداب  قدانون  اسدت كده ور       ومان قهاي، نس    غنا  اقامه م  اثبات  قای  هارج  از قبنل

بننن  ای  ماو  مختص به بحدث ودمان قهداي     كه م  طور    مان «باشد مياي م  اموق  طاح وعو

اعمال وقوق  را مشمول اید  مداو     ةگذار  ا موروي به جز موارو ور باگناند   ظا ااً قانون ننست

 . وانسته است

 «اموقد  طداح وعدو   » شدد   گا تهكار هیا به عبارت ب «اطاح وعو»ای  ماو  به زمان ور گذار  قانون

م .و.ا.ق 57 ةقندشدد  ور قسدمت اهندا مداو     «اوعدو  ةداریخ اقام»  است، ایا منوور  مان كاواشار  

پدس از   اگدا گفدت   باید، پس كنن را با  من  اسا  دفسنا  «اموق  طاح وعو»است؟ اگا بخوا ن  

، واور  ور كندد قانون واك  با  قای  هارج  دغنندا   (57 ةماو ا اسا ب)و تا  ثبت واوهواست ور

واشدته باشدد      نوا ی ن  قانون زمان اغاز رسندگ  ، مچنان به قانون سابق باید نگام صد ر رأي 

  .نه قانون     

 گدذار چندن  دداریخ  را مدال      هصوصنت  وارو كه قدانون  زمننهعوا ور ای   ةاما ایا داریخ اقام

واو  است؟ مطمئناً پاسدخ منفد     وك    به واكمنت ان كاو محسوب  اقانون واك  با ما نت وعو

  وقتد  بد  ومل با  بایدرا  ةدنون  ای  ماو ة  نحو اروگونه موووعنت  ند است   چنن  داریخ   نچ

اشدار    «زمدان صدد ر وكد    » بده  «اموق  طاح وعدو »جاي عبارت  گذار وانست   بهتا بوو به قانون
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از ان لحوده   ااي است كه وعو گاوو  مان لحوه باواشت م  «اموق  طاح وعو»زیاا انچه از  كاو، م 

وانست   به  دنچ   «اموق  طاح وعو»دوان  نهد   سایا مااول رسندگ  را نم  ونات م  ةپا به عاص

موقد  طداح   »اصطالح  بایدپس . ق مداو كاو «اموق  طاح وعو»دوان زمان صد ر وك  را   جه نم 

 .زمان رسندگ  واوگا  وانست م اولرا  و   انكارا به مفهوم هاص هوو دفسنا ن «اووع

 ثیر آن بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظرأی بدوی و تأتغییر قانون ماهوی پس از صدور ر

، انوا از قانون واك  با ما نت وعدو  ست كه صااا مسئ ه ان ،نسبتاً طوالن  ةپس از بنان ای  مقدم

كه بدا قدانون مدورو اسدتناو      شووموووع  دصوی   ور زمننةجدید   ي، قانونپس از صد ر رأ اگا

رأي ( قانون جدیدد )دواند با استناو به ان قانون  باشد، ایا واوگا  ديدیدنوا م  متفا ت واوگا  بد ي

سازي وكم  واوگا  ا لنده را بدا دوجده بده      واوگا  ديدیدنوا، موجه ،؟ به عبارت ویگارا نقض كند

یدا   كندد،  مد  ارزیداب   ( مواروي به جز اعمال وقوق بارة البته ور)با زمان صد ر رأي قوانن  واك  

واندان   اكنا قای  بده ادفداق وقدوق    زمننهقوانن  واك  با زمان رسندگ  واوگا  ديدیدنوا؟ ور ای  

وك  صاور  دوسط واوگا  بد ي را با دوجه به قوانن  واك  بدا   بایدواوگا  ديدیدنوا  اعتقاو وارند

  صدد ر رأي دوسدط واوگدا  بدد ي باعدث       كنندارزیاب  ( واوگا  ديدیدنوا) ن رسندگ  هووزما

شدوو  شد  پدس از صدد ر رأي، محدا م     دیدنوا از استناو به قوانن  دصوی ينخوا د شد واوگا  د

(Guinchar, 2007, p.754 .)      ور مقابل باه  از نویسندگان م تقدندد كده پدس از صدد ر رأي، ودق

دواند با استناو به قدوانن  جدیدد،    وم له ایياو شد  است   واوگا  ديدیدنوا نم مكتسب  بااي محك

  وق مكتس  ا ااو را ناوید  انگارو، مگا انكه ولنل ویگاي بدااي نقدض    كند رأي صاور  را نقض

صورت ر یه ورامدد  بدوو     اي  اانسه به ور ا اسط قان بنست  ور واوگا ای  نوا .رأي موجوو باشد

 صداور  از ویدوان عدال  اشدار  كداو      1751 ندوامبا  5 ژ ئنده   رأي  5 دوان به رأي م  كه از جم ه

(Lefort, 2011, p.7):  كه با صد ر رأي بدد ي، موق ندت    شد  استاما ای  نوا با ای  پاسخ مواجه

شدن رأي وق  او  یژگ  وق مكتس  به هدوو    نوز دنبنت نشد    دنها پس از قط   اطا ن  وعو

 ,Vincent, 1976)اسدتناو كداو   دوان به اثار ودق مكتسد     ماو ه م نها پس از ای  پس د ،گناو م 

p.665 .) دة ور ماو ر ، نویسدندگان امدا ز  كمتدا داویددي ور واكمندت قدانون جدیدد        از  من  
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 از وق مكتس  پدس قضای   اانسه ننز كه ر زگاري طا دار نوا  ةر ی . جوو واروهوا    پژ   

ي بدد ي را موجدد   أصدد ر ر  اي  اصد ه گا دت     از چنن  ر یده  ر ته  ي بد ي بوو، ر تهأر صد ر

 5 ةشد ب  كده از  1799 اكتبا 9 منال ور رأيبااي . ندانست ا نچگونه وق مكتسب  بااي طا ن  وعو

دا زمان  كه پا ند  دوسط واوگا  ديدیددنوا مدورو   » :هوانن  م  ،ویوان ای  كشور صاور شد  است

 Bull)« ....كندد  گونه وق مكتسب  ایياو نم ي بد ي  نچ أر ناو،گ ي قاار م أرسندگ    صد ر ر

civ, 1989, p.600). 

سدت كده  ددا از    ا مگا نه ان هوا    ما نگ است؟ اما ایا چنن  موو   با ما نت پژ   

جهدت  ( واوگدا  ديدیددنوا  )هوا  ، نوارت با رأي واوگا  بد ي دوسط یك ماج  باالدا  پژ   

كنند  با دوجده بده قدوانن  وداك  بدا       ؟ پس ور جای  كه واوگا  رسندگ استپاالی  هطا   اشتبا  

دوان صا اً به ای  ع دت   با چه استدالل  م  اقدام كاو  است،ي هوو أر يبه انشا ،زمان صد ر رأي

؟ عدم نقض را نقض كاو رأي، پس از صد ر رأي دغننا یا ته است اكه قانون واك  با موووت وعو

ا ربوون قانون   وكومت قانون نسدبت بده ایندد  نندز د دارض       الزام ةاعدرأي ور چنن  والت  با ق

  اسدت   اگدا مدا    كاوزیاا واوگا  بد ي ور رسندگ  هوو قانون واك  ور ان زمان را اعمال  ندارو،

كدامالً بداهالا    ،، ور  اق كنن ي وا ي قانون سابق را نقض أبخوا ن  با دوسل به قانون جدید، ر

 .ای  وانن  عمل كاو ا ربوون قاصل الزام

 جدید ةطرح خواست

نداشته باشد، امّدا  اردباط  جدید ور نگا  ا ل با موووت مورو بارس  ما  ةشاید موووت طاح هواست

هدوو را   ةدواند با دوسل بده اید  امدور هواسدت     امور موووع  جدید، ایا ديدیدنواهوا  م بارة ور

زای    كا   هواسته است      دغننا كنفد   دغننا و د؟ دغننا هواسته به مفهوم اع     شامل ا 

  ا لنه مب غ و  من نون دومدان را از  ایا زای  هواسته مانند جای  است كه هوا ان ور وعو. هواسته

ديدیددنوا بده    ةهدوو را ور ماو د   ةي بد ي، هواستا  پس از شكست ور وعو كندهواند  مطالبه 

 ةبد ي صا اً اعدالم  سدخ م ام د    ة ي ور ماو  ةیا اینكه هواست ،پانزو  من نون دومان ا زای  و د

شد  را ننز بده   ديدیدنوا استاواو عن   ا هته ةامّا ور ماو  است، شد  بن   ي   هواند  بوو   اق 
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هوو را ور  ةدغننا كنف  هواسته ننز مانند موروي است كه هوا ان هواست. كندهوو اوا ه  ةهواست

المنل دغننا و دد یدا    را به اجات ديدیدنوا ان ةا ور ماو امّ ،المسم  قاار واو  بد ي اجات ةماو 

امّدا ور   ،گا تده بدن  ا    هواندد  باشدد    انيدام  ي ور وعواي بد ي اعالم بطالن بن   ةانكه هواست

هوو را به  ةدوسط واوگا  بد ي، هواست اديدیدنوا با دوجه به عدم صد ر وك  بطالن وعو ةماو 

 .  ه دغننا و دالزام هواند  به دس ن  ثم  م ام

 دالیل تغییر خواسته

ا ل شدامل   ةوسدت  كداو، ك د  دقسدن     ةدوان بده و  وسدت   والیل دغننا هواسته دوسط هوا ان را م 

بد ي مدادبط بدا اشدتبا      ة ي ور ماو  ةدوجه به انكه ولنل رو هواست ب دغننااد  است كه هوا ان 

و م دغننااد  اسدت كده هوا دان     ةوست   ،و د  ي ور ارزیاب  وكم  هواسته بوو  باشد، انيام م 

هوو را د نن   ةواشته   با ان مبناي غ ط هواست اكه از امور وكم  وعو  باون به اشتبا  پس از پ 

ديدیدنوا، اصالح اشتبا  وكم   ة   دا  ي از دغننا هواسته ور ماو  و د ، انيام م است  كاو

 د  مؤثا از لحاظ نواي بدن  اید  و  ندوت    ور نگا  ا ل نتوان دفاشاید . استبد ي  ةهوو ور ماو 

طدور د دویح  دأیندد     طور كه باه  نویسندگان نندز بده   رسد  مان دغننا مشا د  كاو، اما به نوا م 

كداون   ا مدال    ، ور  اض ا ل، هوا ان صا اً به ع ت  ااموش(Normand, 1991, p.316)اند  كاو 

شدد  هدوو ور ماو دة      اي مطاح ه هواستهاي ب كاون هواسته ور کكا  مة وقوق هوو، قصد اوا ه

اي را از واوگدا  ورهواسدت كداو      بد ي را واشته است، لنك  ور  اض و م هوا ان وعوا هواسته

اي مطابق قوانن  غناقابل وصول بوو  است    ي باید هواسدتة مطدابق بدا     است كه چنن  هواسته

والت و م شاید قاعدة انصداا مدا را   واو   ر ش  است ور  قانون را به عنوان هواستة هوو قاار م 

 ,Normand, 1991)بدی  سمت بكشاند كه ور پذیاش هواسدتة متفدا ت  ي، انددك  دأمدل كندن       

p.317). 

 تغییر خواسته با امور موضوعی و حکمی ارتباط

جز موارو مادبط با اشتبا ات وكم ، چندزي   هب به والی  ، ادغننا هواسته ور جای  كه هوا ان وعو
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مانندد جدای  كده    . ، الزاماً اردباط  با امور موووع    وكم  نداروكند هوو اوا ه م  ةاسترا به هو

قداار   ،هوو را استاواو مب غ  كه به هوا ان قاض واو  بدوو  اسدت   ةبد ي هواست اي اوي ور وعو

. كند هوو اوا ه م  ةا لن ةهنا پاواهت را ننز به هواستأديدیدنوا، هسارت د ةو د   ور ماو  م 

وداو    اهواسته، دغنناي ور امور موودوع    وكمد  وعدو    كاون چنن  والت  به صاا اوا ه ور

باهد  عناصدا موودوع      ةا ور بسناري از موارو دغننا هواسته اردباط  اساس  با ارائد ما. شوو نم 

ي مسدئولنت  ا داوي وعدو   ،منال بااي. یابد م  (ديدیدنوا ةبار ور ماو  شد  بااي ا لن  ارائه)جدید 

از باب دسدبن  ور مقابدل  ي مسدئول     اوعو ة  مدع  است هواند كند طاح م ع نه ویگاي  مدن 

( امدور موودوع   )شدد    و د كه با دوجه بده عناصدا ارائده    واوگا  ور پایان رسندگ  وك  م . است

ي هوا دان بدا وكد  رو    اوعدو  ،  ور نتنيه كندواوگا  نتوانسته است دقصناي را به هواند  منتس  

پس از ديدیدنواهوا   از رأي صاور ، باه  عناصا جدید را ارائده   اهوا ان وعو. وشو مواجه م 

بد ن انكه هواسته هوو  اور اینيا هوا ان وعو. دقصنا ديدیدنواهواند  است كنندة كه بنان كند م 

اما ور منال .   استكاوجدید را اوا ه  يهوو، عناصا ايدقویت سب  وعو به منووررا دغننا و د، 

كه هواند  یكد  از   شوو   مدع  م  كاو  است اوي وعوای  ع نه ویگاي مطاح  كنن اض ویگا  

شدد  را هواسدتار      از واوگا  الزام هواند  به استاواو قنمت مدال غصد     كاواموال  ي را غص  

بن  هواند     ةغاصبان ةشد  دوسط هوا ان رابط واوگا  ور رسندگ  با دوجه به مسائل مطاح. است

ديدیددنوا   ةديدیدنواهوا  ور ماو د . كند وعوا را رو م    است را باقاار ندید  ات وعومال مووو

هدوو را از الدزام هواندد  بده      ةغاصدبانه را اثبدات   هواسدت    ةعناصا موووع  جدید، رابط ةبا ارائ

و دد كده ور اینيدا  دا چندد      شد  دغننا مد  شد ، به استاواو مال غص پاواهت قنمت مال غص 

هوا دان   ةشدد    هواسدت   بدن  عنصدا موودوع  اودا ه    . د  استشاوا ه  ابه وعوجدید  يعنصا

چه مال مغصدوب  )طور كل ور  ا وعواي غصب  التزام  باقاار ننست   به ةرابط( ديدیدنواهوا )

را بایدد   را مطالبه كاو   چه مال مغصوب موجوو باشد   عدن  ان  قنمت ان بایدشد  باشد    د ف

ديدیدنوا عال    ةور ماو  ااما جای  كه هوا ان وعو. شوو غاصبانه اثبات ةرابط باید( هواستار شد

كند، چده بسدا بدن  امدور      سابق هوو اوا ه م  ةویگاي را ننز به هواست ةهواست ،بد ي ةبا هواست
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ي امندال  داوي ور وعدو    بدااي . جدید اردباط التزام  موجدوو باشدد   ةشد    هواست موووع  ارائه

 ةمدع  شد  كه با اثا دقصنا هواندد  ور ابنداري باغچد    كاو ،یگاي مطاح مسئولنت مدن  كه با و

ور  ، ي سدپس . اسدت  شدد   موجوو ور وناط، به ساهتمان  ي هساراد  بده مب دغ مشدخص  ارو   

با اثا دقصنا ديدیدنواهواند ، عال   با هسدارات  اروشدد     شوو، ديدیدنوا ننز مدع  م  ةماو 

  اسدت   ور اید    شدننز د ف  نبار منزل مسكون   ي قاار واشتهبه ساهتمان، كاال ای  ننز كه ور ا

  ور نتنيه  و د را نشان م و د كه صحت چنن  اوعای   جدید را به واوگا  ارائه م  يعناصا زمننه

 ر و عناصا موووع  جدید  مداا    ،ور  اق  .كند هوو را مبن  با چنن  جهاد  استوار م  ةهواست

 .استجدید  ةبا طاح هواست

را نسبت به واوگا  ديدیدنوا ور نوا بگنای ، مسد ماً ور   اگا انا، دغننا امور وكم  وعو بارةور

مواروي كه واوگا  ديدیدنوا اعتااوات ديدیدنواهوا  را موجه بداند، چه بسدا امدور وكمد  بدا     

 دسدبن   ةوقدوق  را منطبدق بدا قاعدد     ةو، مانند جای  كه واوگا  بد ي  اق شودغننااد  ننز مواجه 

وكد  و دد، امدا واوگدا       ابه ع ت عدم اوااز دقصنا هواند  بده رو وعدو   وانسته  ( م.ق 551 اوةم)

ي ديدیددنواهوا  را  اوعدو  اسدت، امد  از مصاویق ادالا  پن  ةديدیدنوا با طاح ای  اما كه  اق 

؟ شدوو  مد   اجدیدي الزاماً موج   ر و مبناي وكم  جدید ور وعدو  ةاما ایا  ا هواست .شووپذیاا 

جدیدد هوا دان ور    ةبسا هواست چه .مط ق پاسخ منبت یا منف  واو طور بهدوان  ننز نم  زمننهور ای  

 ة ي باشد   طاح ان موج  دغننا مبناي وكمد  هواسدت   ةا لن ةقانون  هواست ة  ونبال ه اق  نتني

قدانون  بدا  مطدابق   ةجای  كه دغننا هواسته به ع ت اشتبا   ي ور د نن  هواست ،  ور مقابل نشووا  

  .كندديدیدنوا دغننا  ةننز ور ماو  ابسا مبناي وكم  وعو چه ،باشد

شاید ور نگا  ا ل طاح دغننا امور موووع    وكم  ور اردباط با دغنندا هواسدته چنددان اثدا     

مباودث   ءجدز  (Peter, 1997, p.71) سدندگان نودا باهد  نوی   بدا  وت  مطدابق  داشته است،عم   ن

 ةدا، شاید چنن  بحند  جهدت اعطداي اجداز      ار اید، امّا با نگا   عمنقبه شم ووز هاصنت ای   ب 

 ا ت پدذی ندوودند انكده عمدد  ولندل مخالفدان      . كار ایدد  هجدید به ديدیدنواهوا  ب ةطاح هواست

از طداا مقابدل    «ايرسدندگ  و ماو ده  » ةطا د  پژ   ، س   وق یك ةجدید ور ماو  ةهواست
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بار مطاح كاو  است   به  ديدیدنوا بااي ا لن  ةور ماو  اي را است، زیاا ديدیدنواهوا  هواسته

 اايودق  ي بد  »صدااوت هدالا    بد ي رسندگ  نشد    ای  اما بده  ةاي ور ماو  چنن  هواسته

باهد  نویسدندگان    ،ور مقابل(. Peter, 1998, p.251) وهوا د بو «اي واشت  یك رسندگ  و ماو ه

واورسد  منصدفانه     داي  عنوان یك  از دضدمن  ديدیدنوا به  ة ا چند منكا وا رت  جوو ماو 

جدیدد دوسدط هوا دان     ةطداح هواسدت   بده  دوان وداقل ور و  والت م  كنند م اکعان  ،باشند نم 

اي  او، بد ن انكه وق ديدیدنواهوا  مبن  با  جدوو واورسد  و ماو ده   اجاز  و( ديدیدنواهوا )

 .ال ر وؤزیا س

مانندد   ،دید هوا ان پنوسدته   یكپارچده باشدد   ج ةا لن  مورو مابوط به جای  است كه هواست

شد  قاار  د نن  ةمهای ةسك 322سكه از  222مهایه، هواسته را  ةمطالباي جای  كه هوا ان ور وعو

ور اید  والدت طداح    . سدكه ا دزای  و دد    322هوو را بده   ةديدیدنواهواست ةاما ور ماو  ،واو 

، زیاا اگا كند نم اي محا م  ندگ  و ماو هجدید به  نچ عنوان ديدیدنواهواند  را از رس ةهواست

دوسدط   گا تده  گونه دغنناي ور رسندگ  انيام سكه بوو،  نچ 322هوا ان از  مان ابتدا ننز  ةهواست

انچده واوگدا  بده ان     اسدت،  هوا ان مبتن  با یدك مبندا بدوو     ةهواست. شد واوگا  بد ي ایياو نم 

 زمننده شد  است   منزان اسدتحقاق ور اید     طاح ، اردباط استحقاق هوا ان با مبنايكاو رسندگ  

 .ثناي نداروأد

هوو  ةديدیدنواهوا ، هواست اگااند كه  باه  نویسندگان ای  اما را بدی  صورت مطاح كاو 

جدیدد   ةطاح هواست نبایدباشد،  أرا از لحاظ كمّ  ا زای  و د   ای  ا زای  ننز ناش  از یك منش

 (.Motulsky, 1976, p.199)ممنوت شماو را 

 بده  ای  است كه نتنية بال صل   متنق  هواستة بد ي باشدد،   مورو و م ننز مابوط به هواسته

ا لنه كه به نف   ي هادمه یا تده   وعواينحوي كه اگا ديدیدنواهواند  ان هواسته را پس از هت  

ا ل،  وايوعد  ةكنند  به ع ت اعتبدار امدا مختومد   كند، واوگا  رسندگ  مطاحجداگانه  طور است، به

 نندز  نویسدندگان  باهد  (. Motulsky, 1976, p.199)شدد   مد   اوعدو نناز از  ر و ور ما نت اصل  ب 

دوابد   شدوو،   كده ا دز و  مد     اي را هو م یا  مان هواسدت  ة  هواست  ،اص  ةهواست را ا ل ةهواست
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 داوي بده   مندال اگدا    بدااي (. Normand, 1991, p.114) اند نامند  هواسته وقوق  نتایج یاهواسته 

واوگدا   اگدا  هدوو قداار و دد،     ة  استاواو مال مغصوب را هواسدت  كندطاح  وعوای استناو غص  

 كداون  اوا ه، و د دشخنص محاز را شد  غص  مال   هواند  ةرابط   بداند  ارو را غص  ياوعو

  ور  دا ودال    ا ددأثنا نددارو  وعو، ور ما نت اوعوالمنل ایام دصاا غاص  دوسط هوا ان  اجات

. مال مغصدوب هوا دد بدوو    ةشد بال صل غص ، الزام غاص  به پاواهت اجات منا   د ف ةنينت

اصدل د هدد را    واون ا لنده صدا اً انيدام    ياوعدو ور  اوعدو ور د هدات مال  هوا ان اگا طور   من 

د، كند هوو اودا ه   ةهنا پاواهت را ننز به هواستأديدیدنوا هسارات د ة وهواستار شوو   ور ما

 اگدا   به موج   مان رسندگ  ا لنه،  كند م ایياو ن اوعوغنناي ور رسندگ  ما نت  چنن  اماي د

جدید ننز مدورو وكد  قداار هوا دد گا دت   هدوو        ة، الجام هواستثابت شوواستحقاق هوا ان 

 را مناقشداد   نویسدندگان  باهد   نندز  زمننه ای  ور البته. كند رسندگ  ما نت  هاص را ایياب نم 

 بده  نسدبت  ديدیددنواهوا   اسدتحقاق  مندزان  د ندن   لحاظ از وداقل اینكه جم ه از اند كاو  مطاح

 پاسدخ  مقابدل  ور .ای  كاو  محا م اي و ماو ه رسندگ  از را  ي دصمنم  چنن  با اوا  ، هواستة

 ننسدت،  مدا نت   امداي   اق د   م نداي  بده  اسدتحقاق  وربارة منزان دصمن  چون كه است شد  واو 

 اما ای  ندانست  ما نت  چند ،  ا(Normand, 1991, p.114)گا ت  اوید ن ان را اغماض با دوان م 

 .رسد نم  نوا به منطق  ننز

طداح   اگدا  اعتقداو وارندد كده    شد   اي بنانجم  نوا با دوجه به من  ر  باه  نویسندگان  از

 ،ا تديدیدنوا پدذی  ةور ماو  را دغننا هواستها نشوو، باید وعوجدید موج  دغننا سب   ةهواست

هوا  ور قال  ا زای  كم  هواسته   هدوا  بده صدورت    )اي  زیاا ور  ا وال چنن  دغننا هواسته

ديدیدنوا نبدوو    بدا لدز م     ةموج  طاح یك مبنا یا سب  جدید ور ماو ( دغننا ما نت  هواسته

البتده ور اید    (. Hoon, 2001, p.176) اي به وعا ي ور د ارض نخوا د بوو وفظ رسندگ  و ورجه

 اوعدو ، دغنناي است كه الزاماً بدا دغنندا امدور موودوع      اوعواز دغننا سب   منوورباید گفت  نهزمن

 از جدیدد  يشد  ور واوگا  بدد ي، بدا دفسدنا     ماا  باشد   جای  كه  مان عناصا موووع  مطاح

را دغنندا   ددوان ان  نمد   ،و دد  دشكنل را جدیدي سب    است شد  مواجه ديدیدنوا واوگا  سوي
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بدا    اگونه دغننا هواسته را كه زنویگا از نویسندگان ن باه (. Hoon, 2001, p.176) توانسسب  

 اندد  ممندوت وانسدته   ،ددوأم شدوو  ديدیددنوا   ةبار ور ماو   ر و عناصا موووع  جدید بااي ا لن 

(Motulsky, 1976, p.55)، صداا  بسدا  چده  زیداا  ،د  استش  مواجه  ایكه البته نوا اهنا با انتقاو 

 دقویدت  موجد   عناصدا  ای   ر و ب كه نشوو، وعوا سب  دغننا موج  جدید عناصا ه با  ر و

 ماو دة  ور   شدوو  مد   مطداح  اددالا  مبنداي  بدا  وعدوا  كده  جای   مانند. شوو ا لنه مبناي  جوو

   ددل بددن   نزیكدد  سددببنت رابطددة  جددوو دقویددت جهددت جدیدددي مووددوع  امددور ديدیدددنوا

 .(Vincent, 1976, p.33) مطاح شوو  ارو  زیان   ديدیدنواهواند 

 حقوق فرانسه

هصوصداً ب دد از    ،ور قدان بنسدت    ،ديدیددنوا  ة جووي ماو د  ة  سف بارةنوام وقوق   اانسه ور

 .(Vincent, 1976, p.33)بنشتای  دغنناات را واشدته اسدت    1793دصوی  قانون این  واورس  سال 

به كاركاو اي این  واورسد    ا گاشندغننااد  كه بخش  از دغنناات عونم  است كه ور پ  دغننا 

اي بنشدتا   ديدیدنوا صا اً به عندوان ماو ده   ةچند ر زگاري به ماو     ا است، مدن  پدید امد 

 سدن   مداا      اهتنارات ای  ماج  با دحدوالد  ةد وامنشای  دغنناات موج   ،شد نوارد  نگا  م 

وقدوق  بدوو   موجد  شدد      قضای  ای  كشدور   وكتدای    ةدحوالد  كه واصل دالش ر ی .شوو

 . اي انان ور قانون جدید این  واورس  مدن  ای  كشور متب ور شوو هواسته

جدیدد ور   ةطداح هواسدت    ت پدذیا نم ای  كشور اصل بدا  .و.قانون جدید ا 365 ةور ابتداي ماو

طداح امكدان    ةوامند  ،ای  ماو    مدواو پدس از ان   ةا ور اوام، اماست گذاشته شد ديدیدنوا  ةماو 

دوان یا ت كه مشدمول یكد     یابد كه كمتا موروي را م  ا زای  م  قدر  اي جدید ان اح هواستهط

 داي مابدوط بده جبداان هسدارات       هواسدته  365 ةمداو  ة، ور اوامد ودال به  ا . ونشواز ای  موارو 

 اي ناش  از دغنناات اما موودوع     اي ناش  از  ر و ثالث   هواسته ع نه غای ، هواسته محكوم

، پس از صد ر رأي واوگا  بدد ي  ابد ي یا كشف امور موووع  مادبط با وعو ةشد  ور ماو  ارائه

  .است شد ديدیدنوا محسوب  ة اي قابل طاح ور ماو  از جم ه هواسته

 جدزء  وقنقدت  ور كده  اي هواسدته   ا كاو  است بنان 365 ةماو دكمنل جهت ور ننز 366 ماوة
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كده اید     اسدت،  ديدیددنوا  ةماو د  ور طاح قابل بار ا لن  يباا باشد،ان  ور نهفته   ا لنه ةهواست

  از  مده   بدد ي باشدد   ةماو د  ةهواست ةكنند نتایج یا دكمنل ،جدید ممك  است از دواب  ةهواست

جدیدي را كه  ةگذار  ا هواست كه ور ان قانون كاوای  قانون اشار   363 ةدا شاید بتوان به ماو مه 

طدور   قابل پدذیاش وانسدته   بده    ،وشوديدیدنوا مطاح  ةماو  بد ي ور ةور راستاي  مان هواست

ننز با دغنندا مواجده    اوعوچند مبناي وقوق    ا ،جدید به وساب ننا رو  است ةرا هواست ان ،كل

اي باشدد   هوا ان رسندن به  دا یا هواسدته  ةهواست  اگا  ،به موج  ای  ماو  ،ور وقنقت. شوو

دواند عال    م  باشد، شد  د نن  نابيا ،اوعوور مبان  وكم   بد ي به ع ت اشتبا  ا  ياوعوكه ور 

 هواسته  دابارة ور. را ننز دغننا و د هواسته، و د م  دغننا را هوو ياوعوبا انكه مبناي وقوق  

(Fin )مت دوي كه از ویوان عال  اید  كشدور صداور شدد  اسدت، و  هواسدته        يننز به موج  ارا

به نحدو وقندق  مانندد یدا      ،ان و  وت  اگا نتایج ،وشوود ق مداو دواند ور راستاي یك  دا  ا م 

نویسندگان  باه طور كه   اچند  مان .(Civ I, 3 oct, 1984, Jcp, 1985) دواراي ما نت  اود نباش

 بده  ددوان  نمد  چگدونگ  دفسدنا اید  مداو       زمننةقضای   اانسه ور  ةر ی وربارة ،اند كاو كند أننز د

یدك   ، اگدا با مبناي اید  مداو    ،ور  ا وال(. Couches, 2012, p.332) تیا  وست قاط   شناهت

را  دوان مبنداي ان  م  ،  باشدشدمطاح ( يقاارواو تنمسئول) قانون مدن  1159 ةبا اسا  ماو اوعو

 مسدئولنت  مبناي دغننا ،وقنقت ور. واو دغننا (يقها تنمسئول) 1592 ةديدیدنوا به ماو ةور ماو 

 Civ, 1, 14)اسدت  ميداز   نكند، انندغ هواسته  دا انكه شاط به عكساب  به قهاي  قاارواوي از

Janv, 1975, Bull civ, I, n13 .)ب ژیدك  مندل   اي ویگاكشور از باه  ور انچه باهالا ،نتنيه ور 

 اوعوگذار ور نوام وقوق   اانسه امكان دغننا مبناي وقوق   قانون ،(Stuner, 2002,p.117)گذرو م 

ديویزي كه ور بسناري از مواقد  بدا  ر و باهد  عناصدا جدیدد       ،و  استكاویز صااوت دي را به

بنشدتا   363 ةماو ،  به قول یك  از نویسندگان است ديدیدنوا  ماا  بوو  ةبار ور ماو  بااي ا لن 

 شدوو  كار گا ته مد   به اوعو ةبااي دغننا مبناي هواست ،شوو كار گا ته بهدغننا هواسته  بااياز انكه 

هدوو   ياوعدو    عمدداً به ع ت اشتبا اد  اسدت كده ديدیددنواهوا  ور چگدونگ  طداح       كه ان

ور  اوعوصحند كه  ي قبل از طاح نا   ای  اض   به نوع  به اشتبا ات   پن  شد  استمادك  



   822                                                                                                             خواهی در آرا مدنی ژوهشاثر انتقالی پ  

   

 

كداون   گذار  اانسده  داا     دا قانون(. Le fort, 2011, p.166)گاوو  م باز ،است واشته هوو   ک

 داي   طاح هواسدته  ،  ور ای  را است وق   هوو ور  اض کي ة ان به هواستهوا شدن زمننة نائل

طدور دغنندا       مدن  ( كاو  استبه نحو موس  بنان  366 ةطور كه ماو  مان)ا لنه  ةمادبط با هواست

د  اسدت   بنشدتا از   شمياز محسوب ( كاو  استبنان  363 ةبه نحوي كه ماو) امبناي وقوق  وعو

سداعت ور   به ،بوون رسندگ  باشد اي ای  كشور ور  كا صنانت از اصل و ورجهانكه نوام وقوق  

انچه ممكد   » ي هوا ان با مبنايابدی   سن ه به وعو اندیشند    هواسته است اواون به وعو  نص ه

نتواندد   ،رسندگ  شدوو   اشدتبا ات  ي پناامدون امدور موودوع    وكمد        «است مستحق باشد

و، ر یكداوي كده ودداقل    شدو ي ميددو  اا  به طاح یك وعدو  كاوني  ي   ناچاراموج  رو وعو

وان وقدوق   داي ثا از نواأرسد متد  به نوا م  363 ة  دنون  ماو «اوعو ةهواست»نگا  به  ةنحوبارة ور

بنشتا ان  اوعو ةزیاا ور نگا   ناي مودولسك  هواست، است 1 ناي مودولسك  ،ای  كشور ةباجست

 .كاو  اسدت بنان نه ان چنزي كه  ي ور واوهواست هوو  چنزي است كه هوا ان مستحق انست،

شد  ننز صاا دغننا هواسدته را بدد ن دغنندا     واكمنت اما قضا ت ةقاعد بارة ي ور ،از  من  ر 

واندد، زیداا  داض ا  بدا انسدت كده واوگدا  بده          شاط كا   بااي ر ای  از قاعد  نم  ،امبناي وعو

چنزي است ، هوا ان ور  ا وعوای  ةر وقنقت هواست  و رواستحقاق  هوا ان ننز نوا وا ةهواست

 لو انكه ور واوهواست هوو هواسته را امدا ویگداي   ، مستحق انست اكه  ي با اسا  سب  وعو

 .(Motulsky, 1976, p.119)كند ورج 

 حقوق ایران

طداح  وربدارة  طور قانون جدید، صدا اً یدك مداو         من  ایاانور قانون قدی  این  واورس  مدن  

 ةور صدر ای  ماو  ممنوعندت طداح هواسدت    .بحث كاو  است ديدیدنوا ةجدید ور ماو  ةاستهو

گدذار ور سده    ماو  ننز قدانون  ة  ور اوام بنان شد  استديدیدنوا به عنوان قاعد   ةجدید ور ماو 

                                                           
1. Henri motulsky 
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شدوند،   جدید محسدوب نمد    ةبه ای  ع ت كه ای  موارو هواست،  اي جدید طاح هواسته بهمورو 

دیدنوا مسموت نخوا دد بدوو   يد ةاوعاي جدید ور ماو »: هوانن  ور ای  ماو  م . است اجاز  واو 

قنمت محكوم بده كده عدن  ان موودوت      ةمطالب .1: شوو  ل  موارو زیا اوعاي جدید محسوب نم 

 .بد ي مورو وك  قاار گا تده اسدت   ةرأي بد ي بوو    یا مطالبه عن  مال  كه قنمت ان ور ماو 

المنل   ویون  كه موعد پاواهت ان ور جایدان   اقساط ان   اجات ةبقن ةبها   مطالب اوعاي اجار . 2

یدا ب دد از    ارسندگ  بد ي رسند    سایا متفاعات از قبنل وار   زیان كه ور زمان جایدان وعدو  

اص   د  ق گا ته   مورو وك   اق  نشد  یا موعد پاواهت ان ب دد   ةصد ر رأي بد ي به هواست

 .«المنل یدا بدال كس   المسم  به اجات دغننا عنوان هواسته از اجات .5 .ند  باشداز صد ر رأي رس

قانون جدید این  واورس  مدن   366 ةبند و م ای  ماو  را شاید بتوان از لحاظ موووع  م اول ماو

كده ور جایدان    را گذار ور ان متفاعات هواسته   م حقات هواسدته  جدید  اانسه وانست كه قانون

بند اي یك   سه نندز   .ديدیدنوا وانسته است ةقابل طاح ور ماو ، رسد ن ان  اا م رسندگ  زما

  اقد سابقه ور قانون قدی  این  واورس  مدن   اانسده بدوو    ،است كاو دا انيا كه نویسند  دحقنق 

شدد    بنان  مصاویق  است 1519گذار ما ور قانون مصوب  عات قانونارسد از ابد   به نوا م  است

س   نویسندگان ور ابدات ای  و  بندد بدا اسدا      ةو ند نگارش ان ننز نشان ةو  بند   نحو ور ای 

 اگدا  ،اید  مداو  اجداز  واو  اسدت     5گذار با اسا  بند  منال قانون بااي .استبستا وقوق  واهل 

مدال مدورو    مايالمسد  هوو را اجات ة  هواست كاو اوي به استناو عقد اجار  طاح وعوای  مطاح 

با دوجه به بطالن عقد اجار ، به رو وعواي  ،اار واو   واوگا  پس از استمات و اعنات هواند اجار  ق

  دالمنل دغننا و   به اجاتمالمس هوو را از اجات ةديدیدنوا هواست ةبتواند ور ماو  ،رأي واو ا 

اي كه مال  اوي ع نه ویگ اگایا اینكه  كند،جباان  ديدیدنوا ة  بدی  نحو اشتبا  هوو را ور ماو 

طداح وعدواي    كندد،    از استاواو ان امتنات م  است مت  ق به  ي را به رس  امانت ور اهتنار واشته

  شدد د ف  اطور كل قبل از طاح وعو متوجه شوو كه عن  مال به ،سپس كند،عن  ان مال را  ةمطالب

مت ان مال دغننا و د قن ةعن  به مطالب ةرا از مطالب اوعو ةديدیدنوا هواست ةبتواند ور ماو  ،است

  .اي است ننز ميوز چنن  دغننا هواسته 562 ة  بند یك ماو
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طداح  وربدارة  ویگداي   ةمداو  ،562 ةجدز مداو   شد ور قانون این  واورس  ما به بنانطور كه   مان

ای  رشته ننز طاح  دا   تاواناز  من  ر  اس .استبحث نكاو   ديدیدنوا ةجدید ور ماو  ةهواست

 اندد  را به ع ت استننابوون ان ممنوت د ق  كاو  562 ةجز موارو مندرج ور ماو به ،ویگا ةگونه هواست

ثناگدذار را  أو  مبحدث د  زمننده امّا ور اید    .(99ص، 1591، متن  و تاي ؛212ص، 1571، شمس)

را اسدتننا د قد  كداو؟     562 ةمداو  شد  وریاودوان موارو  ا ل انكه ایا ور  اق  م  .وكادوان طاح  م 

نگارش ای  ماو  به نحوي است كه مدا   ةاما نحو ،پاسخ ماسوم منبت است ،كه اشار  شد طور  مان

ديدیددنوا مسدموت    ةاوعاي جدید ور ماو د »: هوانن  ور صدر ای  ماو  م  .دكن  را وچار داوید م

 شدد  طدور كده مشدا د  مد       مدان « ...شدوو   نخوا د بوو  ل  موارو زیا اوعاي جدید محسوب نم 

طدور كدل    ب كه بده  نكاو  است،ور ای  ماو ، بند اي یك دا سه را به سناق استننا کكا گذار ما  قانون

گذار کكدا ان   را واهل ور اوعاي جدید ندانسته است، زیاا ور صورد  كه قصد قانون یاوشد موارو 

 ةاوعداي جدیدد ور ماو د   »: كده  شدد  انشا مد  به ای  شاح ای  ماو   ، بایدموارو ور قال  استننا بوو

از لحداظ  ندون   قواعدد دفسدنا قدانون نندز        .«...نوا به جز ور موارو کیل مياز نخوا د بووديدید

وانسدت  ان    او  بن  استنناوانست  اماي از یك قاعد    ها ج دخصصد    ر ش  است كه دفا د

را گسدتاش و دد      ان ةزیاا ور  اض استننا مفسا نخوا د دوانست وامند  ،اما از قاعد   جوو وارو

ور  ،(123ص ،1596، موفدا )محسدوب كندد   منده   موارو مشكو  را با وهول ور مسدتنن   باید  مة

را  رج بددانن    بده اصدطالح ان   شد  ها ة بنانوال  كه اگا ای  موارو را از لحاظ موووع  از قاعد

دیددنوا  يد ةجدید ور ماو د  ةممنوعنت طاح هواست ةمشمول قاعد( ور مقابل دخصنص)دخصصاً 

را  مدوارو مشدمول ان   یاوشد ،ور موارو شد   گا ته كار ا پنداكاون مال    م نار بهدوانن  ب م  ،ندانن 

 ،انصاري) ديدیدنوا  موار كنن  ة اي جدید ویگا ور ماو    را  را بااي طاح هواسته ا زای  واو

  با اسدتناو بده بند      كاو  است اوي واوهواست  ع نه ویگاي دقدی   ،منال بااي(. 136ص ،1515

 .د  اسدت شد شدد  هواسدتار    الزام  ي را به دحویل مبن   ا هته ا،وعو ةبن  هوو   هواند شد   اق 

شدد  را باطدل    واوگدا  قداارواو  اقد     ،و اعندات از سدوي هواندد     ةپس از رسندگ  واوگا    ارائد 

 ةهواسدت  ،دواند با ديدیدنواهوا   وال ایا ا  م  .و د ي هوا ان م ا  وك  به رو وعو ،دشخنص
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ست كه مطدابق  ا شد  به استاواو ثم  پاواهت  دغننا و د؟ مگا نه ان دحویل مبن   ا هتههوو را از 

المنل دغنندا   المسم  به اجات هوو را از اجات ةدواند هواست ديدیدنواهوا  م  ،562 ةماو 5بند با 

هوو را كه متك  به  ايست كه ور  اض اهنا ور وقنقت هوا ان مبناي وعوا و د   باز مگا نه ان

ور  ،اسدت  كداو  المسم  را با استناو به قاارواو ورهواست    اجات( مسئولنت قاارواوي)بوو   ارقا

المندل را     اجدات كاو  هوو را با اسا  مسئولنت غناقاارواوي استوار  ةديدیدنوا هواست ةماو 

پاسدخ  ! ؟كندن   ي را صاور  ةدغننا هواست ةور منال ما ننز چاا نتوانن  اجاز ،مطالبه كاو  است؟ پس

شد  یاوكه ایا موارو  گاوو بازم  562 ةا لنه ی ن  چگونگ  دفسنا ماو ة ئبه ای  پاس  به  مان مس

گدذار مدا    طور كل از نگدا  قدانون   یا اینكه ای  موارو به ،صا اً د داوي استننا است 562 ةور کیل ماو

ید  مدوارو را     ا و دن  ؟   به  اض كه نوا اهنا را مدال  قداار   شوو جدید محسوب نم  ةهواست

كدار   هجهت ها ج موووع  وانست  ای  موارو بد  ،562 ةگذار چه مالك  ور ماو قانون ،استننا ندانن 

؟ كندن  است دا ما ننز بتوانن  با دمسك به ای  مال ، موارو ویگاي را ننز بده کیدل ان اودا ه     گا ته

دحقنق  ،  استكاوجو   ت اي وقوق  دا انيا كه نویسند  جس ور بن  نوشته زمننهسفانه ور ای  أمت

  .هورو قابل مالووه به چش  نم     د مق

دووند  .گاوو م باز زمننه اي غناقابل اغماض قوانن  ما ور ای   مه  ویگا به ناسازگاري ةمسئ 

نوا از انكه بتوانن  ان موارو را گسدتاش و دن  یدا     صاا)ور مواروي  562 ةگذار ور ماو قانون انكه

 مدن    79 ةور ماو گذار قانون اما ،  استكاوديدیدنوا صاور  ةته را ور ماو دغننا هواس ةاجاز( نه

نتنيده   .ا ل مياز وانسته است ةرا صا اً دا پایان ج س اوعو ةطور نحو قانون، دغننا هواسته    من 

بدن   ي     قداارواو اجدار    شدد و م واورسد  متوجده    ةهوا ان ور ج سد  اگامنال بااي انست كه 

دواند پدس     صا اً م و د ( اصالح)دغننا  را هوو ةهواست دواند نم  ،ل بوو  استباط واوع ةهواند

قانون این  واورسد  مددن     562 ةماو 5  به استناو بند  كندديدیدنواهوا    ،از صد ر رأي بد ي

 دا از دصدوی  قدانون قددی       سفانه پس از گذشت سالأگذار ما مت قانون .هوو را دغننا و د ةهواست

كاون هطا اي قانون  ك  باايور قانون جدید  نچ گونه دالش   ،1519  مدن  مصوب این  واورس

دوان عدم اشدااا نویسدندگان اید  قدانون بده مباودث ایدن          را م    است كه ع ت انكاوسابق ن
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پداواهت  بده و     ،ور  دا ودال   .  سفه   كاركاو نهاو اي قضای    دحدوالت ان وانسدت   ،واورس 

كداركاو واورسد  مددن  ور اردبداط بدا       بدارة زم بحث مبندای  ویگداي ور  هوو مست  ة یاوشد ،مسئ 

طور  ظایف   اهتنارات طا ن    اي طا ن     دا  جووي نهاو اي نوام قضای     من  هواسته

امّا ور اردباط با انچه مابوط به دغنناات جهات موودوع    .واورس  مدن  است ة  واور  ور عاص

دغنندا   بدارة گذار ما با ميدوزي كده ور   باید گفت قانون .استديدیدنواهوا    ة  وكم  ور ماو 

 طدور  بده ( م.و.ا.ق 562 ةبند اي یك   سه ماو هصوص به)ديدیدنوا واو  است  ةهواسته ور ماو 

   ر و عناصا موووع  جدید را  ادغننا مبناي وقوق  وعو ةاجاز ، اج  ةومن    به عنوان مقدم

   شدوو منق د    امبناي وقوق  وعو شووصا جدید موج  ای  عنا ة ا چند ارائ ،است كاو صاور 

مورو  ،مطا وه را با مبناي متفا ت از انچه مال  واوگا  بد ي بوو  است ايواوگا  ديدیدنوا وعو

  .رسندگ  جدید   دمام عنار قاار و د

 نتیجه

صدا اً ور صدورد     را ديدیددنوا  ةعناصا موووع  جدید ور ماو د  ة اي وقوق  ارائ باه  نوام

و   باهد   شدو بدد ي ن  ةشد  ور ماو د  مطاح ايوانند كه موج  دغننا مبناي وقوق  وعو ياز م م

  « اسدتحقاق   ةهواسدت »شددن هوا دان بده     لكشور ا ننز ساهتار واورس  مددن  را بدا  ددا نائد    

ديدیدنوا كه زمان  صدا اً جهدت بدازبنن      ة  ماو اند  كاو   صل اهتالا بن  طا ن  دنون   ول

رسندگ   ة  جنب یابد م ر ته ما نت  متفا ت  ر ته ،  بووشدط واوگا  بد ي ددار  رأي صاور  دوس

ور اید  بدن     .غ به یا ته است ،سنس ان بوو أد نةا ل ةكه   سف ،نوارت   بازبنن  ةميدو ان با جنب

هوا د شد كه ور باهد  از مدوارو نندز      اروجدید ننز  يديدیدنوا، عناصا ةمس   است ور ماو 

مدا ز  شدا دی  ور   الدذا  كندد،   م   است دغننا شدي ا لنه با مبناي ان طاح اق  كه وعومبناي وقو

ديدیدنوا مياز  ةاثبات جدید ور ماو  ة ر و عناصا جدید موووع    اول،  اي وقوق  اكنا نوام

 بدد ي را اصدالح   ةیابد ور ای  ماو ه اشتبا ات هوو ور ماو د    ديدیدنواهوا   اصت م  است

ي نندز موجد    أ  به  من  ولنل دغننا قوانن  پس از صد ر ر را دغننا و د هوو ةتوت  هواسكند، 

ب كده طبدق   ، به پا ند  نه با اسا  قانون زمان رسدندگ  واوگدا  بدد ي    ،واوگا  ديدیدنواشوو  م 
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ديدیدنوا الزاماً به م ناي اشتبا  واوگا  بدد ي   ةي ور ماو أپس نقض ر. رسندگ  كندقانون جدید 

   كداو ي واوگدا  بدد ي نتدوان  ارو    أاي ننز به ر بسا هدشه   چه نستي نأصد ر ر ور رسندگ   

یا است  ارو شد   اواوگا  ديدیدنوا صا اً با دوسل به عناصا موووع    وكم  جدید كه به وعو

چندن    .را نقدض كندد  ي بدد ي  أر ،اسدت  مطداح شدد   اي كه دوسط ديدیدنواهوا   دغننا هواسته

  اثا انتقال  ديدیدنواهوا   را ، ب د نوارد  ای  واوگا  را وداقل، نواديدید ةر یكاوي به ماو 

ور ، اندد  شدد  طور كدل عاوده ن   بد ي به ةبسا عناصاي كه ور ماو  زیاا چه ،ننز متحول كاو  است

 اوعدو ، هوا   د، ور وال  كه بطبق باواشت سنت ، اثا انتقال  پژ   شونديدیدنوا پدیدار  ةماو 

به نوا  .و د ديدید نوا انتقال م  ةبه ماو  است بد ي مطاح بوو  ةه ور ماو را به  مان نحوي ك

ور وقدوق   .شدوو د ددیل   بایدد    استديدیدنوا دا ود وي ا ااط   ةما چنن  ر یكاوي به ماو 

موجدوو اسدت   عمدالً     زمننده زیاوي ور اید     اي ابهام، ننز به ع ت سكوت قوانن  ة ایاانموووع

قابدل   اي هقانون این  واورس  مدن  به نتنيد  526   79، 9 مواو هوطه از جم دوان بن  مواو ماب نم 

گدذار  ما ندگ        ر یكاو قانونانيام گناو  اصالوات الزمزمننه ور ای   بایداعتنا وست یا ت   

 .شوومتحد 
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