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Abstract 

Legal norms are a tool for regulating relations between legal subjects, so the more complex the 

relationship between legal subjects, the more complex the legal norms will be. On the other hand, one 

of the main concerns in the legal field is the logical order of the norms. That is why the existence of 

disorder in the set of legal norms has always been criticized by lawyers. The cause of termination of 

obligations is one of those legal concepts that has been widely criticized by lawyers and legal writers 

for its design and discipline under Article 264 of the Civil Code. In the present study, which has been 

written in a descriptive and analytical way, it will be seen that in the light of the legal formalism 

approach and fuzzy logic governing the relations between legal subjects and through the first legal 

norms, the cause of extinguishing obligations and Article 264 of the Civil Code as a whole, which 

have a logical order, have been designed and enacted. 
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 ایران تهران، ،بهشتی شهید دانشگاه حقوق، ةدانشکد حقوق، گروه استاد، .2

 (70/71/6933 تاریخ پذیرش: ـ 61/70/6931 یافت:)تاریخ در

 چکیده

در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعـان حقـوق بیرـتر     .ندا هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق
هـای الـ ی در فیـای حقـوق نظـم       باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیرتر خواهد شد. از سویی، یکـی از ددددـه  

دانان بوده است. اسـبا    هنجارهای حقوقی همیره مورد انتقاد حقوق ةمجموعنظمی در  بی سبب. به همین ستر هنجارهابمنطقی حاکم 
اً قانون مدنی، عمومـ  410ذیل مادة  ،که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن استسقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی 

تحریـر درآمـده    ةرشـت که با روش تولـیفی و تح ی ـی بـه     ،حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر محققاندانان و  مورد انتقاد حقوق
ـ       ،است طریـق اولـی    همراهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بـر روابـط میـان تابعـان حقـوق و ب

طراحـی و بـه تصـویب     دارددر قالب یک مجموع کـه نظمـی منطقـی    قانون مدنی  410و مادة ط تعهدات هنجارهای حقوقی اسبا  سقو
 رسیده است.
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 مقدمه

ابتادا  ها تنظیم روابط میاان تابااان حقاوق اسات       هنجارهایی وجود دارند که رسالت آن ،در عالم حقوق

دیگار   تاباان برای رفع نیازهای خود روابطی را با یک سپس شود و ایی برای تاباان حقوق ایجاد مینیازه

چاه   دارد  هار بستگی کنند  تاباان به دنبال تأمین منافع خود هستند  تأمین منافع به میزان قدرت  ایجاد می

الزم اسات  (  Ehrenberg 2016: 101-102) شاود  میزان قدرت بیشتر باشد، منافع بیشتری نیاز تاأمین مای   

هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را مهار کنند  این هنجارها ابتدا در قامت هنجارهاای اخققای و   

 :Gardner 2012) کنناد  ظهور مای سپس در قامت هنجارهای حقوقی در فضای روابط میان تاباان حقوق 

از نظام و شاکل   ای  ساایه زیاادی   نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخققی تا حادود  ،در نتیجه(  191

مناافع  و  های مهم در عالم حقوق این است که آیا اساساً نیازهاا  یکی از چالش  اند منافع و قدرتو  نیازها

نظم بتوان ادعا کرد در فضای هنجارهای عالم حقاوق نیاز    این تا به تبع وجود دارندنظم منطقی ْ  و قدرت

دو رویکرد اصلی میاان فقسا ه و نویساند ان عاالم     رسش پنظمی منطقی حاکم است؟ در پاسخ به این 

مناافع و  و  برخی قائل به وجاود نظام منطقای و مشار  در فضاای نیازهاا      ؛ حقوق شکل  رفته است

 قدرت نیستند و در نتیجه به طریق اولی به وجود نظم منطقی در فضای هنجارهای حقوقی قائال نیساتند  

کاه در  اناد   بار آن دانناد و   منطقای مای   یی را دارای نظمدر مقابل برخی دیگر فضای هنجارهای حقوقو 

 1( Aspremont 2017: 163-165) حقوقی فرمالیسم حقوقی وجود دارد فضای هنجارهای

نظام   ای از هنجارهای بی پذیری حقوق است  عالم حقوق مجموعه مبنای اصلی فرمالیسم توجیه

هاا   دیگر و نیز آثار آن ها با یک تباط آنو نحوة ار یادشده، بلکه در بطن هنجارهای یستن منطق و بی

در پرتو این نظم منطقی است کاه هنجارهاای   (  Robertson 2014: 206) منطقی مشهود است ینظم

پذیر خواهد شد  در نتیجه الزم است برای بررسی دقیق  ها توجیه عالم حقوق قابل درک و وجود آن

ه شاود  در پاهوهش حا ار یکای از     هنجارهای حقوقی رویکرد فرمالیسم حقاوقی در نظار  رفتا   

و اسابا  ساقوط تاهادات در     ،قانون مادنی  462 ةمادمهم و کاربردی حقوق مدنی، یانی  مباحث

  شود بررسی میپرتو فرمالیسم حقوقی 

                                                                                                                                                    
مناافع و قادرت و باه     و فارغ از اینکه آیا فرمالیسم حقوقی ناشی از نظم منطقی موجود در فضای نیازها hwg lrhgiالبته   1

 طورکلی فضای روابط میان تاباان حقوق است یا خیر؟
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 مفهوم فرمالیسم حقوقی

و نیااز  ،جملااه م اااهیم، هنجارهااای ماااهوی در تحلیاال روابااط حقااوقی بایااد عواماال متاااددی از

باه   ،در نظر  رفته شود  رویکرد فرمالیست حقوقی یادشدهرای اعمال هنجارهای ساختارهای الزم ب

ها را در روابط  یک از آن ها و نقش فردی و سیستمی هر ارتباط میان آن یادشده وبیان ساده، عوامل 

م ااهیم و رواباط حقاوقی در عاالم حقاوق از       ( Loizidou 2007: 60-61کناد )  میحقوقی بررسی 

و     از منظار حقاوق    ،م ااهیمی مانناد جاال، زناا     مثقً دارد؛ های مرتلف هرهمنظرهای مرتلف چ

جاامع و ماانع    ییافتن به نگااه   نتیجه دست   دردارندای مت اوت با فضای غیرکی ری  کی ری چهره

اوالً  یادشاده، باا بررسای عوامال     ،واقاع  ر است  از منظر رویکرد فرمالیسم حقاوقی، در اکاری دشو

شود و ثانیاً قطاات مرتلف نظام حقاوقی   روابط و م اهیم حقوقی حاصل می ینةدر زمجامع  ینگاه

 ( Redondo 2013: 155) شود پذیر می توجیه

پذیری نیز به نوبة خود یکای از عوامال بسایار مهام در فرایناد پاذیری و پایبنادی باه          توجیه

والً باه ت کیاک   شاید بتوان   ت رویکارد فرمالیسام حقاوقی ا    ،نتیجه   دراستهنجارهای حقوقی 

 یاری و   هاا در شاکل   یاک از آن  ماهیت و قالب م اهیم و روابط حقوقی و ثانیاً به تحلیل نقش هر

 ( Sharpe 2020: 93-94) پردازد تنظیم روابط حقوقی می

  در رویکرد فرمالیسم حقاوقی عاالم   استپذیری  ستون فقرات رویکرد فرمالیسم حقوقی توجیه

در  یادشاده رهاا و مقاررات   هنجا یسات؛ ارها و مقررات حقاوقی ن ای از هنج حقوق صرفاً مجموعه

وجوه رواباط اجتمااعی    همةاند  در رویکرد فرمالیسم حقوقی  مین یک نیاز طراحی شدهپاسخ به تأ

 یرند  البته نباید از نظر دور داشات کاه در طراحای و تنظایم هنجارهاا و       نظر قرار می به دقت مد

ممکان اسات    و  یارد  نظر قارار نمای   حیات و روابط اجتماعی مدابااد  همةمقررات حقوقی الزاماً 

 ;Eisenberg 2018: 9-11) مذهب و اقتصاد( در نظار  رفتاه شاود    و )اغلب اخقق ها از آن یتاداد

Weinrib 2010: 327-328 ) 

دهندة روابط تابااان حقاوق    قانون شکل« حقوق در نزد محاکم»در فضای حقوق شکلی یا به تابیری 

مانا که چنانچه طرفین اختقف در ارتباط با الزامات خارج از قرارداد اختقفی داشاته باشاند    است  بدین

کناد  ایان    بنادی مای   وفصال اخاتقف قالاب    ها را نزد مرجع حل آن ةاین مواد قانون مدنی است که رابط
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جاامع و  دهاد  زیارا چنانچاه نگااهی      واقع اهمیت نگاه فرمالیستی به عالم حقوق را نشان می درمو وع 

وفصال اخاتقف باه     مرجاع حال   ،م اهیم و ساختارهای حقوقی وجود نداشته باشاد و  مانع به هنجارها

تواناد باه حال یاا      نمای  یادشاده واسطة فقدان درک صحیح از رابطة حقوقی و نیز قانون حاکم بر رابطة 

 ( Keith & Robert 2005: 689-690) حسب مورد به فصل مو وع اختقف بپردازد

رویکرد فرمالیسم حقوقی باه صاورت تواماان هار دو بااد درونای و بیرونای اجازای         در نگاه 

از جمله م اهیم، اصاول، قواعاد، هنجارهاای مااهوی و      ا دهندة روابط و هنجارهای حقوقی تشکیل

دهندة یک  های مرتلف تشکیل واقع برش در یادشدهاجزای ة همشود   در نظر  رفته می ا ساختاری

دیگار و   چگونه در  ام اول به یاک  یادشدهتة اصلی اینجاست که اجزای شوند  نک کل محسو  می

ایان اجازا صارفاً باه واساطة       ، آیاا تار  شوند  به بیاان سااده   مورد نظر مرتبط می در  ام دوم به کلِ

اند یا به واسطة داشتن یاک رابطاة سیساتمی یاتای      دیگر ارتباط پیدا کرده جواری احتمالی با یک هم

 ( Siltala 2011: 197-199; Pineschi 2015: 36-38) ندا  یاتاً منسجماجزای سازندة یک کل 

کنناد   در رویکرد فرمالیسم حقوقی، عوامل مرتل ی که یک رابطه یا هنجار حقوقی را توجیه می

کنناده یکای از مساائل اساسای در فرمالیسام         ارتباط میان این عوامل توجیهندشو بررسی میدقیق 

کننده ان ارادی و مساتقل اسات یاا باه       آفرینی عوامل توجیه که نقش   مسئله اینجاستاستحقوقی 

  یکی از محورهای داردسیستمی و در قالب یک مجموعة منسجم که نظم منطقی ا  مند صورت نظام

اصلی در تحلیل فرمالیسم حقوقی ت کیک میان قالب و ماهیت رواباط حقاوقی اسات  در رویکارد     

کنناده نشاان داده    حقوق به صورت یک مجموعة توجیه فرمالیسم حقوقی هدف این است که عالم

 :Weinrib 2010) نظر قرار  یرد: ماهیت، ساختار، مبنا سه عنصر مهم باید مد ،شود  برای این منظور

328-330; May 2010: 7-9 ) 

درک   که یاتااً قابال   مند استای هنجار رسیدن به رویهدر رویکرد فرمالیسم حقوقی، افق اصلی 

 شود؟ بودن از کجا ناشی می  این قابل درکاما  باشد 

تک روابط حقوقی به صورت مصداقی قاعده و ع کرد  زیرا  توان برای تک در عالم حقوق نمی

کنندة رواباط اسات     بینی نیست  حقوق ابزار تنظیم ها به طور دقیق قابل پیش این روابط و  سترة آن

 و بار دو محاور اصالی حرکات کناد: امنیات      حقوق برای تنظیم روابط به نحو احسن باید با تکیه 
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یاک وجاود    بندی روابط و تایین عنوان بارای هار   بینی  پروا ح است مادامی که طبقه قابلیت پیش

شود  امنیت و قابلیات   ها حاصل نمی بینی بودن سرنوشت آن نداشته باشد، امنیت روابط و قابل پیش

که دارای پنج عنصار اساسای   شوند؛  می تاریف 1در بطن م هوم حکومت قانون ،بینی، در واقع پیش

از: دسترسای باه عادالت و رساید ی قضاایی،       اسات  عناصر م هوم حکومت قانون عباارت  است 

 ( Leal 2014: 18) جزمیت حقوقی، تناسب، برابری و عدم تبایض، ش افیت

 کنندة باودن  شود و آن فر یه توجیه یک فر یه آغاز می بادر رویکرد فرمالیسم حقوقی، تحلیل 

مورد نظار   ةرابطهای م هوم یا  شرط در  امی به عقب به دنبال یافتن پیش ورابطه یا هنجار حقوقی 

 است      هایِ الیة دوم و سوم و شرط به دنبال یافتن پیش ،در  ام دوم ،است  سپس

 کناد  پیادا مای  ها انسجام  و نهادهایی که حقوق به واسطة آن ،، قواعدفرمالیسم به م اهیم، اصول

کناد و   های یاک شا افیت یاتای رفتاار مای      فرمالیسم با م اهیم حقوقی مانند نشانه دهد  ت میاهمی

آن م ااهیم   ةدرباار که )مقصود همان افرادی  دانان که حقوقب همد  ونه  ها را همان کند آن تقی می

 ق ازبر این اساس، از دید اه فرمالیسم، حقاو   کنند درک می ( ویند ها سرن می اندیشند و از آن می

دیگار نادارد     ةرشات و نیازی باه ترجماه شادن باه زباان علمای        قابل فهم است یدرون زاویة نگاه

کاه انساجام یاک م هاوم درونای اسات         کردباید توجه  کند  میفرمالیسم حقوقی بر انسجام تأکید 

ساازندة مجموعاه باه     یاجازا ساختاری مواجهیم که  ای مقصود از انسجام این است که با مجموعه

دهنادة آن   تشکیل یاجزاتر از  کنند  در چنین ساختاری، کل مجموعه مهم یکپارچه عمل میصورت 

توجاه باه    یک مجموعه است  باا  یاست  مایار تشری  انسجام حمایت و وابستگی متقابل اجزا

درونی و ارزیابانه )و نه توصی ی( اسات    ی، رویکرد فرمالیستی به حقوق در واقع رویکردآمدآنچه 

 ناد ا م حقوقی هدف تایین مایارهای ارزیابی است که نسابت باه پدیادة هادف درونای     در فرمالیس

(Brooks 2005: 102, 112-115 ) 

مباانی    کند میاصقح  را« یک استدالل اخققی یاتی» ةدرک سنتی از حقوق به مثاب حقوقی فرمالیسم

به ت کرات منتساب باه    ،قیپذیری برای روابط حقو با طرح ساختارهای توجیه ،این م هوم از حقوق اولیة

یاباد و از طریاق ادعاهاای     مای  بساط از آکوینااس   ای در با  حق رسالهدر این نگاه    ردد بازمیارسطو 

                                                                                                                                                    
1. Rule of Law 



06 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

شاود باه حیاات     یافت می ،مانند کانت و هگل ،که در آثار فیلسوفان بزرگ حقوق طبیای ،بودن هنجاری

فرمالیسام   ،دهاد  ط حقاوقی را نشاان مای   دهد  با دقت در اصول متمایزی که انسجام روابا  خود ادامه می

صراحت بیاان   کننده، به ای توجیه ای تحصیلی هم به عنوان مجموعه استققل حقوق را، هم به عنوان رشته

ای است که در خود حقوق وجاود دارد؛ باه ایان دلیال کاه       کند نظریه بنابراین، فرمالیسم ادعا می  کند می

 ( Shecaira 2013: 65-67; Uleman 2010: 111-116) دده حقوق را از درون  ستری می

تار اشااره شاد کاه      اما عناصر اصلی نگاه فرمالیسم حقوقی در نظام حقوقی ایران چیسات؟ پایش  

مبناای ایجااد   « نیاز»اند  از طرفی  هنجارهای حقوقی برای تنظیم روابط میان تاباان حقوق طراحی شده

کناد و در سااختار    ی تاباان حقوق را تاریف مای   مایارهایی که نیازهااستروابط میان تاباان حقوق 

جمله عوامل اقتصاادی، اخاقق و ماذهب،     ند؛ ازا کند متنوع ها را مشر  می نظام حقوقی جایگاه آن

شوند   حقوق محسو  میسازندة های سیاسی و اجتماعی  این مایارها در عالم حقوق نیروهای  آرمان

ساازندة  ا و اوصاف خاص هر نظام، جایگااه نیروهاای   ه بسته به ویه ی ،های حقوقی مرتلف در نظام

اخقق و مذهب نیروهایی هستند کاه همیشاه کارسااز و     ،حقوق مت اوت است  در نظام حقوقی ایران

عوامل دیگر غلبه دارناد  میاان هنجارهاای حقاوقی موجاود نیاز        ةو در اغلب موارد بر هم اند پرتوان

: 1931د )کاتوزیاان  نا یش از عوامل اقتصاادی ارتبااط دار  ها به اصول اخققی و مذهبی ب آن ی ازبسیار

اما باید دقات داشات کاه       اه خاص خود را دارد های مرتلف قانون مدنی مبانی و تکیه قسمت  (99

ابوا  قانون مدنی همة به صورت مشترک بر  قواعد و احکام فقهی در کنار سایر مبانی تقریباًو  اصول

نقش اصلی در فضای قواعاد عماومی قراردادهاا    یادشده د و احکام قواعو  است  اصول  سایه انداخته

د  نباید از نظر دور داشت که اصول و قواعد فقهی اساساً بر مبنای اصاول و قواعاد منطقای    نکن ای ا می

اصول و قواعد منطقی جدا از اصاول و قواعاد فقهای در طراحای و     طرف دیگر اند و از  طراحی شده

 اند   ذار قرار  رفته نظر قانون مدمحاسبات نظام حقوقی ایران 

 ،در تحلیل فرمالیستی اسبا  سقوط تاهدات در فضای قانون مدنی ایاران  آمد،با توجه به آنچه 

 نظر قرار داد: مهم را مد ةنکتباید دو 

 علتمفهوم سبب و  .اول

است کاه از وجاودی    یآن است و امر ةدییزا« مالول»است که  یزیچ یدر اصطقح فلس « علت»
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در صاورت وجاود    ،(  به تابیاری 11 :1291 نج ی) دیجود مالول و از عدمش عدم مالول الزم آو

علات  ساقوط تاهاد     عااملی ا ار   ،شود  در نتیجه مالول حاصل می ،علت، بدون نیاز به عامل دیگر

« سابب »شاود    موجب سقوط تاهد )مالول( می ،باشد، بدون نیاز به عامل دیگر، به صورت مستقیم

 اباد ی یحادثاه تحقاق نما    از وجاود آن الزامااً   ؛ اماه عدمش موجب عدم حادثه استاست ک یزیچ

است کاه تلاف باه هماراه آن و باه       یزیچ« سبب» گر،ید ری  به تاب(44: 1911 یبجنورد یموسو)

 داشات ن یریثأتکه ا ر سبب نبود، علت  یا به  ونه شود؛ یحاصل م یگریبه علت د ،آن، اما ةواسط

تار، سابب آن چیازی     (  به بیان ساده2۸9: 1211 یالمحقق االص هان؛ 44 :1911 یبجنورد یموسو)

بلکاه بارای    ؛شود اما از وجود آن الزاماً نتیجه حاصل نمی ،شود است که از عدم آن عدم حاصل می

 رسیدن به نتیجه نیاز به سبب یا اسبا  دیگر است 

 منطقِ حاکم بر عالم حقوق .دوم

 ،تار  به بیان ساده  وق در دو حالت قانونی و غیرقانونی قرار دارددر رویکرد سنتی، روابط تاباان حق

 ،در پرتو این رویکرد، منطق ریا ی یا نگاه ص ر و یکی بار عاالم حقاوق حااکم اسات  در نتیجاه      

یا ریشه در عالم خارج حقاوق )در   دارندهنجارهای حاکم بر روابط تاباان یا ریشه در عالم حقوق 

بار رواباط تابااان،    م سمدرنی ذشت زمان و حاکم شدن فضای پست  اغلب موارد عالم اخقق(  با

نه منطق ریا ی بلکاه منطاق    یادشدهزیرا در فضای   های اساسی مواجه شد رویکرد سنتی با چالش

نیز نتیجة افزایش متغیرهای تأثیر ذار بار رواباط تابااان باود  ایان       و ایت  این استفازی حاکم 

ئله مطرح شود که رفتارهای تاباان حقوق ممکان اسات تحات    دانان این مس باعث شد میان حقوق

های سنتی قاانونی و غیرقاانونی    و منطق فازی، به جای اینکه در حالتم سمدرنیتأثیر فضای پست 

های متنوع )اعم از قانونی بودن، کمتر قانونی باودن، غیرقاانونی    بودن قرار  یرد، در طی ی از حالت

غیروا ح و غیردقیق اسات    و به مانای مبهم «فازی» ةواژار  یرد  قر ،بودن، کمتر غیرقانونی بودن(

در  ایان رویکارد   به طور خقصاه  ارائه کرد زاده  میقدی پروفسور لط ی 61 ةدهدر را این رویکرد 

با توجه  ،در پرتو این منطق ،تر های ص ر و یکی طراحی شده است  به بیان ساده مقابل منطق ارزی

 ی ممکن است طی ی از مقادیر کامقً صحیح، صحیح، غلط، کامقً غلاط، تاا  به تادد متغیرها، خروج

توجاه باه    با(  Perez 2017: 236-272; Reid 2014: 79-80) حدودی غلط باشد حدودی صحیح، تا
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الزامای و   و مانند قاانونی و غیرقاانونی   ،سنتی ةدو انهای  این دید اه، نگاه به عالم حقوق در قالب

باید حقوق را در شرایط و درجات مرتلف و متنوعی از قاانونی   ،ه است  در واقعفاید بی ،غیرالزامی

 آور باشند )و نه حتمااً  توانند بیشتر یا کمتر الزام هنجارها می ،تر آوری دید  به بیان ساده بودن یا الزام

انونی مطلاق یاا   قا  توانند بیشتر یا کمتر قانونی )و نه حتماً آور( و اعمال می آور مطلق یا غیرالزام الزام

 ( Klabbers 1998: 157)غیرقانونی( باشند 

 قانون مدنی 462مادة اسباب سقوط تعهدات ذیل 
 وناه   بادون های    تاریاف از ساقوط تاهاد و    ةارائا بادون   ،قاانون مادنی   462 ةماد ذار در  قانون

هاد  به یکر عواملی پرداختاه اسات کاه از دیاد او سابب زوال تا      فقطبندی میان اسبا  آن،  تقسیم

  باه  1شود:  تاهدات به یکی از طریق ییل ساقط می»مطابق این ماده   (92 :1934)طاهری  شوند می

 ةوسایل   باه  1 ؛تبادیل تاهاد   ةوسیل  به 2 ؛ابراء ةوسیل  به 9 ؛اقاله ةوسیل  به 4 ؛به عهد یوفا ةوسیل

  «الذمه مالکیت مافی ةوسیل  به 6 ؛تهاتر

ماواد   ةپایا که نظم تألی ات خاود را بار    ،دانان برجسته  ذار سبب شده برخی حقوق اقدام قانون

فاوق را نقاد    ةمااد در  یادشدهیا اسبا   شوندبدون آنکه قائل به تقسیم  ،نیز ،اند قانون طراحی کرده

کاه اسابا     باشاند قائل به این نقاد   فقطو  بپردازندعامل  ششاین کنند، به ترتیب، به یکر احکام 

 ( 96 :1931)شهیدی افزوده شود  462 ةمادمصادیق  دیگری نظیر مرور زمان باید به

توان به  در ارتباط با تحلیل اسبا  سقوط تاهدات، آثار نویسند ان حقوقی را می ،وصفبا این 

 دو دستة کلی تقسیم کرد 

اند و عمدتاً نگاهی  دستة اول آثاری است که در نظم و قالب دانشگاهی و آموزشی طراحی شده

آثاار دو  ارایش   ایان  در میاان   که اسبا  سقوط تاهدات و مصادیق آن دارندکلی و عام به م هوم 

مرتلف مشهود است   رایش اول مربوط به نویسند انی است که باه پیاروی از رویکارد مرحاوم     

ها و مصادیق  دکتر کاتوزیان برداشتی مضیق از م هوم اسبا  سقوط تاهدات دارند و در نتیجه قالب

هاا و   کنند  مبنای این رویکرد نیز به جایگااه ویاهة اصال آزادی اراده    می آن را بسیار محدود قلمداد

 اردد    ها باازمی   ذار در ایجاد محدودیت برای اصل آزادی اراده صقحیت  استثنائی و مضیق قانون

های بزر ان حقوق  ت سیر اصولی قانون مدنی بر اساس آراء و اندیشهتوان به کتا   می زمینهین ادر 
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در  ،کاه انتشاارات مهرساا    ردکا اشاره  ،ف ساید بیگدلی و سید مجتبی حسینی الموسوی، تألیایران

و اما  رایش دوم مربوط به نویسند انی است که به پیروی از رویکرد   اندبه چاپ رس ،1931سال 

مرحوم دکتر سید حسن امامی و مرحوم دکتر شاهیدی برداشاتی موساع از م هاوم اسابا  ساقوط       

کنناد  مبناای ایان     ها و مصادیق آن را  سترده و متنوع قلماداد مای   یجه قالبو در نت تاهدات دارند

 ذار و اصل صقحیت آن در ایجاد محدودیت برای عنصر اراده و  رویکرد نیز به جایگاه ارادة قانون

ارتباطات مرتلف مصادیق اسابا   بر   در نتیجه، در آثار این دسته از نویسند ان  ردد آثار آن بازمی

با سایر مصادیقی که به صورت پراکنده در ساایر   ،قانون مدنی 462مندرج در مادة  ،داتسقوط تاه

حقوق تاهدات و توان به کتا   می زمینهین ادر  ه است شدتأکید  شدهاشاره  بدانمواد قانون مدنی 

 ، تألیف دکتر حمید بهرامای های حقوقی قراردادها با مطالاة تطبیقی در فقه و مذاهب اسقمی و نظام

 ،همچناین   اندبه چاپ رسا  ،1931در سال ، )ع(که انتشارات دانشگاه امام صادق کرداشاره  ،احمدی

ماهناماة   در که ،نوشتة محسن صادقی ،«نقدی بر اسبا  سقوط تاهدات در قانون مدنی ایران»مقالة 

 ةارائا  این زمینه جالب توجه است  در این مقاله نویسنده باا  به چاپ رسیده، در ،16شمارة ، کانون

قاانون   462نظمای موجاود در ماادة     تاری ی خاص از اسبا  سقوط تاهدات در جهت تحلیلِ بای 

مدنی  ام برداشته است  از نظر نویسنده، اسبا  سقوط تاهدات اسبابی هستند کاه مساتقیم باعاث    

ایل ز ،دناجرا و کمال برس ةمرحلشوند تاهد، خواه قراردادی خواه غیرقراردادی، پیش از آنکه به  می

که باه طاور    را توان اسبابی نظر  رفتن این تاریف می با در ،و از عالم حقوق محو شوند  در نتیجه

که پس از اجرا و به کمال رسیدن  را و نیز اسبابی ،مانند اقاله ،ندشو غیرمستقیم سبب زوال تاهد می

تاهادات خاارج   از شمار اسابا  ساقوط    ،شوند، مانند وفای به عهد تاهد سبب از بین رفتن آن می

باا تأکیاد بار رویکارد      462ساخت  در این پهوهش نیز تقی نویسنده در جهت نقد ساختار مادة 

با تأکیاد بار فرمالیسام حقاوقی و تأکیاد بار منطاق فاازی،          ،اما در پهوهش حا ر  استکقسیک 

  استقانون مدنی قابل پذیری  462نظمی ظاهری مادة  بی

جزئای و   یو عمادتاً نگااه   اند نظم پهوهشی طراحی شدهکه در قالب و  استدستة دوم آثاری 

از نویسند ان در زمیناة مو اوعات خااص )مانناد      ای مصداقی به مو وع دارند  به تابیری، دسته

باا   اناد      ( به تحلیل یک یا چند مصداق از اسبا  سقوط تاهدات پرداخته و ،مهریه، دیون ماوض
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کلی  یآثار در نگاه این جزئی دارند، تشری  اینکه رویکردی خاص و یادشدهتوجه به اینکه آثار 

اناد   اسبا  سقوط تاهدات طراحی و نوشاته شاده   در زمینةهای اصلی  یک از  رایش در قالب کدام

بررسی تطبیقی »تحت عنوان  ،توان به مقالة تهمینه اس ندیاری می زمینهدر همین  بسیار دشوار است 

 ةمجلا  11در شمارة  ،1931که پاییز  ،«المللی ی تجاری بینتهاتر در حقوق ایران و اصول قراردادها

مطالاة تطبیقای تبادیل   »تحت عنوان  ،یا مقالة محمود کاظمی و علی زارعی ه،به چاپ رسید ،وکیل

مطالااات  فصالنامة   4در شمارة  ،1931که تابستان  ،«تاهد در حقوق ایران و غر  )روم و فرانسه(

باه اسابا  ساقوط       با توجه به رویکردهای مرتلاف ردکاشاره  ،به چاپ رسیده، حقوق خصوصی

تر نیاز   چنان که پیش آش تگی و عدم انسجام در تحلیل اسبا  مزبور کامقً ملموس است  ،تاهدات

شاود و عادم    این آش تگی و عدم انسجام منتهی به عدم شا افیت در نظاام حقاوقی مای    اشاره شد، 

در نظاام حقاوقی را باا چاالش اساسای مواجاه        «حکومت قانون»به نوبة خود، وجود  ،ش افیت نیز

ی منطقی برای توجیه اختقفات فاحش در رویکردهای مرتلاف  یالزم است الگو ،کند  در نتیجه می

نویساند ان مرتلاف    دیاد اه در قالاب   یادشدهدر ادامه به بررسی اسبا   ،وصفبا این پیدا شود  

  شود پرداخته می

 وفای به عهداول. 

و در اصاطقح حقاوقی اجارای    « و نگهداری پیمانوردن آبه جا »مانای  هلغت بدر  «وفای به عهد»

ترین  وفای به عهد   ته شده ساده بارةدر شود  تاهد از جانب مدیون است که به زوال آن منتهی می

تواند  نمی متاهدله اصوالً زیرا یست چیزی جز ایقاع ن از حیث ماهیتو  استراه برای سقوط تاهد 

( و البتاه از  916 ،1ج  :1932 امامی؛ 9و  4 :1931 )شهیدی کند وع تاهد خودداری از دریافت مو

تاهاد چیازی غیار از ساقوط      دادن تاهد و انجام دادن تاهد به نوعی انجام یمنظری  ویند که ای ا

 ،شود متاهد بری می ةاجرای تاهد یم ةبه جهت آنکه در نتیج ،ممکن است ،حال هره ب  استتاهد 

  باشدرادف با سقوط تاهد انگاشته ترا م ن ذار آ قانون

اینکه آیا وفاای باه عهاد جازء اسابا  واقاای        بارةدر ،با توجه به آثار نویسند ان حقوق مدنی

  شدقائل  دید اهتوان به دو  می سقوط تاهد است یا نه،
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هرچناد   ،بر اساس این نظریه، وفای به عهد  سبب سقوط تاهد است وفای به عهددید اه اول: 

توان آن را جزء اسابا    الزام متاهد، می پایانی است بر ةنقطاز آنجا که  است،اصل اجرای تاهد  در

اناد حاصال و    ای که طرفین از عقد و تاهد انتظاار داشاته   این طریق، نتیجه هسقوط تاهد دانست  ب

 ةشود و در سقوط تاهد فرقی میان اجرای اجباری یا اختیاری وجاود نادارد  مطالاا    تاهد ساقط می

بحث « کتا  الدین»و « بیع صرف»کتب فقهی نیز  ویای آن است که فقها از وفای به عهد در با  

 ( 12 :1939)صحرانورد  اند دین را موجب سقوط تاهد برائت یمه مدیون دانسته ةتأدیکرده و 

وفای باه عهاد    بر اساس این نظریه،  سبب واقای سقوط تاهد نیست وفای به عهددید اه دوم: 

متاهد بری و التزام خود  ةیمتاهد  دادن ا رچه با انجام ،زیرا  ادیق اسبا  سقوط تاهد نیستاز مص

 ،رساد  کماال مای   ةمرحلا و باه   شاود  میدر وفای به عهد تاهد اجرا اوالً  ،شود به خودی ساقط می

کماال   ةمرحلدهد که تاهد قبل از اجرا و  که سقوط تاهد به مانای دقیق کلمه زمانی رخ می درحالی

کاه   درحاالی  ،ندشو اسبا  سقوط تاهد اسبابی هستند که مستقیم باعث زوال آن می زایل شود، ثانیاً

 ( 94 :1931)ص ایی  شود سقوط تاهد می به صورت غیرمستقیم موجب ْ ،وفای به عهد

 اقالهدوم. 

ن شاده اسات و در اصاطقح    آکسی از چیازی کاه دچاار    دن کردر لغت به مانای خقص  «اقاله»

 فقاط  دیگار،  بیاان به   (942 ،1 ج :1932 امامی) ترا ی است هم زدن عقد به ه مانای برحقوقی ب

  (41 ،1 ج :1939 )کاتوزیاان  شاود  سیس از اسبا  سقوط تاهدات است که به ترا ی واقاع مای  أت

 ، ااه  ،به تبع این اثار اصالی   انحقل قرارداد است و ةوسیلتوان چنین استنباط کرد که اقاله  می ،پس

تر از اسبا  سقوط تاهادات   اقاله نهادی  سترده دیگر، بیانبه   شود قوط تاهد نیز واقع میس ةوسیل

زند   اهی اقاله موجب ساقوط تاهادی    هم می است   اهی اقاله عقدی را پیش از وقوع تاهدی بر

انحقل عقد اسات   ةوسیلکه خود  ،شود   اهی ممکن است اقاله فرعی پیش از وقوع اصل تاهد می

در عقاود   منجر به ایجااد تاهاد شاود     ،ورده استآاسبا  مسقط تاهد  ةزمز ذار آن را در  و قانون

دیگر تاهدی وجود ندارد که اقاله موجب سقوط آن شود و اقالاه باعاث    ،عهدی ا ر تاهد ای ا شود

برخای   ( 11و  12 ،1ج  :1939 کاتوزیاان ) شاود  شاده مای   المثل عمال انجاام   ایجاد التزام به اجرت

 اناد  بار آن برخی  ،در مقابل آورند  به شمار نمیو آن را عقد دانند  میقاله را تقابل دو ایقاع ا محققان
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به رد عقاد نباودن آن    رو   ازینپیشین و آثار آن است ةبلکه قطع ماامل نیست،جدید  ةاقاله مااملکه 

 ( 41 ،1ج  :1939 )کاتوزیان کنند میتأکید 

اینکه آیا اقاله جزء اسبا  واقای سقوط تاهد است  رةبادر حقوق مدنی محققانبا توجه به آثار 

  دو دید اه قابل استرراج استیا نه، 

در  شاود   مای اقاله باعث انحقل عقد  مطابق این نظر،  اقاله سبب سقوط تاهد است :دید اه اول

تناسب یکر اقاله در مبحث سقوط تاهدات نیاز ناشای از     دشو تاهدات طرفین نیز ساقط می ،نتیجه

 ین فلس ه است هم

تاوان اقالاه را باه     می دید اه اول،قابل مدر   اقاله سبب مستقیم سقوط تاهد نیستدید اه دوم: 

 اسات اقاله در اصل سبب سقوط و انحقل قارارداد   اسبا  سقوط تاهد خارج کرد: ةزمراز  یدالیل

سابب ساقوط    شد اشارهطور که  و همان شود تاهد، به تبع آن، ساقط می و قانون مدنی( 4۸9ة ماد)

 کند  سببی است که مستقیم تاهد را زایل می ْ تاهد

 ذار سابب ساقوط تاهاد     اقاله از سوی قانون شود میشاید آنچه باعث ، محققانبرخی  باوربه 

  آشکار وجود دارد یکه میان این دو م هوم ت اوت درحالی ؛خلط میان عقد و تاهد است شود دانسته

   در فقه نیاز هار  (61 :1939زاده  قاسم) نه خود آن ،شی از عقد استتاهد الزام و مسئولیت نا چون

نه سقوط تاهد  البته میرزای  ،جا سرن از اقاله به میان آمده است مستقیم به انحقل عقد اشاره شده

کاه منظاور    ه وجاود آورده با تاریف کرده و این شاائبه را  « رد التزام»اقاله را  الطالب  منیهنائینی در 

که از این فقیه در ادامه نقل شده و مرباوط باه   ای   اما جمله  سبب سقوط تاهدات است ةاقالایشان 

و قول میارزای   کند میانحقل عقد و تکلیف متااقدین به رد مال به دیگری است این شائبه را رفع 

  (6۸ا  61 :1939زاده  )قاسم دهد نائینی را به نظر مشهور پیوند می

عواملی نام برد که تاهد را به طور کلای، خاواه قاراردادی خاواه      در اسبا  سقوط تاهد باید از

ناظر به انحقل عقد و سقوط تاهدات  به طور انحصاریکه اقاله  درحالی ؛کند زایل می غیرقراردادی،

 ( 21 :1939مسئولیت راه ندارد )کاتوزیان و در تاهدات ناشی از ایقاع و  استقراردادی 

   چاون  وناه نیسات   همیشه این ،اسبا  سقوط تاهد طرفین استحتی ا ر بپذیریم که اقاله از 

 ،اما باشد کنند ی دارد که تاهد طرفین یا یک طرف عقد هنوز اجرا نشده  زمانی اثر ساقط فقطاقاله 
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و ساپس بار اقالاه     دهناد مشتری مبیع و ثمن را تحویال   و مثقً بایع باشد،ا ر تاهد قبقً اجرا شده 

شوند مال را به دیگری مساترد   ها متاهد می بلکه آن ؛شود ین ساقط نمیترا ی کنند، تاهدی از طرف

بارد و باه    مای   رسد اقاله منبع تاهاد را از باین   به نظر می ،وصفبا این   (۸3 :1939)کاتوزیان  کنند

 شود  صورت غیرمستقیم از اسبا  سقوط تاهدات محسو  می

 ابراء سوم.

عباارت از ایان    ،4۸3 ةمادمست اد از  ،صطقح حقوقیدر لغت به مانای خقص کردن و در ا «ابراء»

 اذار را دقیاق    ایان تاریاف قاانون    محققاان برخی  البته  کندنظر  است که دائن از حق خود صرف

 ةوسایل ابراء عبارت از اساقاط دیان باه    » که دنده ارائه می با این وصف د و تاریف دیگریندان نمی

طرفاه   براء در حقوق ایران یک عمل حقاوقی یاک  ماهیت ا ( 12، 1 ج :1931 شهیدی) « است دائن

ج  :1931دی )شاهی  استابراء در شمار ایقاعات  ،تابیریبه  مدیون در آن اثری ندارد  ةاراداست و 

ابراء را ماهیتااً عقاد مارفای کارده و      ،نظیر شیخ طوسی و ابن زهره ،برخی فقها   البته(16و  11 ،1

تدالل که ابراء مستلزم منتی بر مدیون بودن است کاه بادون   بدین اس ؛اند نیازمند قبول مدیون دانسته

ابراء تنها عامل از عوامل   (11ی  :1931 )شهیدی توان آن را نسبت به وی روا داشت قبول او نمی

  دانان است و مورد قبول حقوق ردداساز اری  «سقوط تاهدات»سقوط تاهدات است که با مانای 

اماا نظار     دانناد  نظران ابراء را از اسبا  سقوط تاهد مای  باکثر قریب به ات اق صاح ،در نتیجه

شود که به موجب آن اثر اباراء ماردد میاان اساقاط و تملیاک       نیز میان برخی فقها دیده می یدیگر

 شود  بر زیده میدر ادامه به هر دو نظر اشاره و نظر اقوی   است

 ابراء سبب سقوط تعهددیدگاه اول: 

اسات، تنهاا مصاداق     بدان اشاره شدهقانون مدنی  462 ةمادکه در  ،میان برخی اسبا  سقوط تاهد

قانون مدنی( و خارج شدن دین  431 ةماددین از سوی داین )مستنبط از  ةمطالبتاهد مدیون و حق 

 ا ر شرصی ک یل مدیون شده باشد، با ابراء داین، مدیون و ک یال هار   مثقًاز شمار دارایی اوست  

ات ااق نظار   فقهاا   هماة تقریبااً   دید اهاین  بر قانون مدنی(  126 ةماد 9ند شوند )ب الذمه می دو بری

  اناد  یازدی بادان تصاریح کارده    ی یطباطباا و بزر انی چون شهید ثانی و ساید محمادکاظم   دارند 

و دکتر لنگرودی در حقاوق ایاران نیاز     ،دانانی نظیر دکتر کاتوزیان، دکتر شهیدی، دکتر امامی حقوق
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 خویش ساقط کناد  ةارادتواند آن را وا ذار یا مطالبه یا با  دانند که می الی میطلب طلبکار را حقی م

  (31 :1934)کریمی 

 اثر ابراء، مردد میان اسقاط و تملیکدیدگاه دوم: 

 ةریشا شاود    که نسبت به دید اه اول در اقلیت قرار دارد، در کتب برخی فقها دیده می دید اه،این 

 ةهبا این  روه از اباراء در براش    زیرا   ردد این فقیهان بازمی ةنوشتر به جایگاه ابراء د دید اهاین 

 ،در اباراء کاه   اناد  بار آن اناد و   دو را یک عمل حقوقی انگاشاته  و هر اند دین به مدیون بحث کرده

و با جمع دو عناوان طلبکاار و بادهکار     شود میابتدا دین به بدهکار تملیک  همانند دین به مدیون،

تبای تملیک دین به مادیون اسات    ةنتیجسقوط تاهد  بنابراین،  شود قط میدر یک شر  دین سا

 نه اثر مستقیم ابراء 

دایان   ةجانب یک ةاراد   چونقابل قبول است ، دید اه اولکه انترا  کردیم دید اهیاز میان دو 

 ةهب من آنکه برخقف  روه دوم باید   ت ابراء با  ؛برای سقوط مستقیم تاهد مدیون کافی است

  عقاود اسات   ةزمار دیان باه مادیون در     ةهبو  استابراء ایقاع    چوندین به مدیون مت اوت است

از آنجا که  ،اما ؛جایی حق است نه اسقاط آن وانگهی اثر مستقیم و مو وع انشاء هبه تملیک و جابه

جمع دو عناوان دایان و مادیون در یاک شار  سابب        ،تواند طلبکار از خود باشد کس نمی هی 

این نکته را نیاز   که سقوط تاهد اثر مستقیم و مو وع انشاء ابراء است  درحالی ،دشو ق میسقوط ح

ابراء    و رنه،ابرائی سبب سقوط است که دین یا سبب آن قبقً محقق شده باشد فقطکه  باید افزود

 و تاهدی وجود ندارد که ساقط شود  استبرای مو وع 

 تبدیل تعهد چهارم.

بدین ترتیاب    (31 :1931 )شهیدی اختن تاهدی به جای تاهد دیگر استتبدیل تاهد جایگزین س

جاا  آناز    تسیس باید أماهیت این ت بارةدر  شود تاهد اولیه ساقط و تاهد ثانویه جایگزین آن می

 بناابراین،   یسات پاذیر ن  طارفین امکاان   ةارادبدون  ،که تبدیل تاهد متضمن ایجاد تاهد جدید است

طرف منجر باه ساقوط تاهاد ساابق و از طارف دیگار       یک از   ردادی داردتبدیل تاهد ماهیتی قرا

مو وع قرارداد تبدیل تاهد دو تاهد سابق  دیگر، عبارتبه   شود پیدایش تاهدی جدید میموجب 

  (31 :1931 )شهیدی که پیدایش یکی زوال دیگری را همراه دارد استو الحق 
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 تهاترپنجم. 

باه  هاا   نآدیگار مادیون باشاند باین دیاون       ن ر در مقابل یاک وقتی دو »دارد:  می تصریح 432 ةماد

در قانون مدنی تاریف مشرصی  « شود دیگر به طریقی که در موارد ییل است تهاتر حاصل می یک

حقاوق مادنی    محققانبرخی   احکام و شرایط آن بیان شده است از تهاتر ارائه نشده است و صرفاً

دیگر  برابر یک دو دین یا مجموع دیونی که دو شر  در ست از تساقطا تهاتر عبارت اند که بر آن

خاود   منظراز  431 ةماد ذار در  قانون  (111 :1931 )شهیدی به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو

  طارفین  ةارادنیاز از  داند و وقوع آن را بی تهاتر را قهری میه ک چنان ؛کند ماهیت تهاتر را تایین می

 نظار از  ،پاس   (191 :1931 )شاهیدی اسات  تهاتر قهری  قراردادی نیز نهایتاً حتی تهاتر ،تابیریبه 

 ست احقوقی  ة ذار تهاتر یک واقا قانون

سیس تهااتر ایقااعی را نیاز مطارح     أت ،قانون مدنی 4۸4ة ماددر فرو ی مست اد از  محققانبرخی 

مدیونی که دیاون   ةاراده تهاتر ب ،هم مت اوت و بیش و کم باشده که دیون نسبت ب مواردیدر   دنکن می

شرط تقابل سایر شروط هشتگانه تحقاق تهااتر    یاستثنادر فر ی که به  ،متادد دارد واقع خواهد شد

ین تهاتر به طاور قهاری   نهمچ  قهری موجود باشد که در این صورت نیازی به توافق قراردادی نیست

تایاین   4۸4 ةمادمطابق  دیگر فطردین است و از  ةدیأتاز طرفی تهاتر در حکم    چوندشو واقع نمی

 ةوسایل مدیون دیون متادد است   مناً اسقاط مدت دین باه   ةعهدبابت کدام دین باشد به دیه أتاینکه 

حصول تهاتر ایقااعی را فاراهم    ةرایط تهاتر قهری موجود باشد زمینمدیون نیز در مواردی که سایر ش

تسهیل و تسریع اماور   رسد برای به نظر می سیس تهاترأت ،حال ره به  (199 :1931 )شهیدی سازد می

منظاور جلاو یری از    سیس تهاتر باه أباید   ت ت تابیریبه   الذمه شدن اشراص باشد تجاری و بری

 ( 116 :1931 شهیدی؛ 999 ،1ج  :1932 امامی) دیه و ای اء تاهد استأتکرار ت

 الذمه مالکیت مافی ششم.

باری  او  ةیما  ،خاود  اردد   ةالذما  ا ر مدیون مالک مافی»ه دارد ک چنین مقرر میقانون مدنی  911 ةماد

دیان او نسابت باه     ،پاس از فاوت ماورث    ،مثل اینکه ا ر کسی به مورث خود مدیون باشد  شود می

ست از مالکیت شار  نسابت باه    ا الذمه عبارت مالکیت مافی ،تابیریبه  « شود االرث ساقط می سهم

الذمه دو عنوان دائن و مدیون در یک شر  جمع  فییانی در مالکیت ما  خویش ةیمدین موجود بر 
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در رابطاه باا ماهیات ایان      ( 121: 1931 شاهیدی ) شاود  مدیون نسبت به دین می ةیمسبب آزادی  و

فاوت    شود  یرد و سبب سقوط تاهد می موارد به طور قهری صورت می ةعمدسیس باید   ت در أت

  اسات تاهداتی است که بین وارث و ماورث   الذمه و در نتیجه سبب سقوط قهری مالکیت مافی أمنش

طلاب باه    ةهبا مانناد   اسات؛ طور ارادی و محصول قارارداد  ه مه بالذ در مواردی هم مالکیت مافی ،اما

 ونه کاه   تاه شاد     همان نیست  زیراطلب هر ز همانند ابراء  ةهبکه این  شدالبته باید متذکر   مدیون

 ( 121 :1931 شهیدی) محصول یک عقد است یادشدهکه مورد نآحال  ؛ایقاع استابراء یک 

 قانون مدنی 462 ةماداسباب سقوط تعهدات خارج از 

 ةمااد کاه در   اسات عاواملی   قانون مدنی 462سقوط تاهدات خارج از مادة  با منظور از اس

رغام یکار در قاوانین ساایر کشاورها و آثاار برخای         هبا  ،اماا  اسات    قانون مدنی ایران نیامده 462

 ،ند از: فساخ ا ها را سبب مستقیم سقوط تاهد دانست  این اسبا  عبارت توان آن نمینظران،  صاحب

  بطقن ،شرط فاسخ

قاانون   462مادة در یادشده که این سه عامل را نیز باید به موارد اند  بر آندانان ایرانی  برخی از حقوق

 ،بناابراین   شاود   اوتی دیده نمیت ،از نظر زایل ساختن تاهد ،فسخ و بطقنو  میان اقاله   چونمدنی افزود

 اذار   وانگهی قانون  برد نیز به عنوان سبب سقوط نام مییادشده  ذار باید در کنار اقاله از سه سبب  قانون

قانون مدنی فرانسه نظر داشته و هنگام تطبیق آن باا سیساتم    1492مادة ایران در زمان تدوین این ماده به 

 ( 21: 1934کرده است )بروجردی عبده  حذفرا   حقوقی ایران برخی مصادیق آن

و کنناد   مای قرارداد را منحل در آغاز فسخ و شرط فاسخ و  اقاله اوالً زیرا  نیست پذیرفتنیاین نظر 

شاد  با تاری ی که از ساقوط تاهاد ارائاه    و ایت شوند و این  تاهدات قراردادی به تبع آن ساقط می

 ؛ یرناد  قراردادها مورد بحث قارار مای  مقولة در فقط ن شرط فاسخ و بطق و فسخ ثانیاً ساز ار نیست 

 کناد   که ما درصدد برشماری اسبابی هستیم که تاهدات قراردادی و غیرقراردادی را ساقط مای  درحالی

تاوان بطاقن را از اسابا      نمای    پسعمل حقوقی باطل منشأ هی  تاهدی در عالم حقوق نیست ثالثاً

اسات  در    و تاهدی از آن پدیاده نیاماده  است هد خود باطل عمل منشأ تا   چونسقوط تاهد دانست

اصاقح قسامتی از قاانون    الیحة  191مادة در یادشده اعمال حقوقی قابل ابطال )مانند ماامقت زمینة 

شود و به آن تاهد باطل اعاقم   ( نیز باطل شدن ابتدا نسبت به خود عمل بار می1921تجارت مصو  
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تاوان همیشاه آن را    ، نمای دانسته شاود و شرط فاسخ سبب سقوط تاهد حتی ا ر فسخ رابااً  شود  می

اند و فسخ قارارداد   زیرا  اه طرفین یک قرارداد تاهدات خود را کامل انجام داده  عامل سقوط دانست

  (61: 19۸2)بهرامی احمدی کند  و شرط فاسخ هی  تاهدی را ساقط نمی

 منیاه الطالاب  ست  هرچند میرزای ناائینی در  تأثیر شرط فاسخ در فقه نیز دارای سابقه ا مو وع

 ،اماا   فقیهی چون ممقانی قائل به صحت آن شده اسات  ،داند چنین شرطی را باطل و مبطل عقد می

 ،  بناابراین دشاو  آن ساقوط تاهاد مای    ةنتیجاز منظر وی، تحقق این شرط باعث انحقل عقد و در 

شاید بتاوان   ات     (۸۸ :1931)پناهی  توان از اسبا  سقوط تاهد دانست چنین شرطی را نیز نمی

از اسابا  ساقوط تاهاد     ،قانون مدنی 312 ةمادبا توجه به  ،جنون و س ه در عقود جایز را و فوت

  است، آشکار آمدبا توجه به آنچه  ،وارد بر این نظر هایایرادکه  است دانسته

 اعراض اول.

 ،از حق خود تاریف کارد  بناابراین  حق عینی  ةدارند ةجانب نظر کردن یک توان صرف اعراض را می

اما  ،است ،نظیر حق مالکیت ،ت اوت اعراض و ابراء در این است که اعراض مربوط به حقوق عینی

 حقوق دینی  ةویهابراء 

پیش آید که چارا یکای   ل ؤاس، ممکن است این استحقوق دینی  ةویهاز آنجا که سقوط تاهد 

چناین  وی  ،در پاسخ به این پرساش  ؟است  د دانستهدانان ما اعراض را اسبا  سقوط تاه از حقوق

اعاراض   ةنتیجا در صورتی که شرصی ماتقد به تسلیم مال به مالک آن باشد، در » کند: استدالل می

کنناده نیاز سااقط خواهاد شاد؛       مالکیت تاهد به تسلیم آن به اعراض ةرابطمالک از آن مال و قطع 

ض کند که این امار سابب ساقوط تاهاد مساتودع باه       مانند اینکه مالک از آن مال مورد ودیاه اعرا

در مقام نقد این استدالل باید   ت اعراض سبب مساتقیم ساقوط     «تسلیم مال به مودع خواهد شد

 بناابراین،   رود سقوط حق عینی از بین می ةنتیجو التزام متاهد تنها به طور ثانوی و در  نیستتاهد 

  (31 :1934 )جا ری لنگرودی توان آن را جزء اسبا  سقوط تاهد آورد نمی

 مرور زمان دوم.

تحصیل یک حق عینای   ةوسیلکه  ،مرور زمان مملک؛ توان به دو دسته تقسیم کرد مرور زمان را می

و صااحب   استویهه اموال غیرمنقول است که متالق به دیگران  اصلی )نظیر مالکیت( بر اموال و به
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که باعث سقوط حق  ،مرور زمان مسقطو  استحق برنیامده  ةمطالبحق ظرف مهلت مقرر درصدد 

و عدم درخواست اجرای تاهد مهلات   یادشدهعدم است اده از حق  سببمتاهد به  ةیمو آزاد شدن 

 شود  مقررشده می

هاایی کاه قبال از     مرور زماان  همةو  ردندادر حقوق ایران، مرور زمان مسقط اصل حق وجود 

باه بااد قاانون     191 ةمادقوانین ایران و از جمله  غیرشرعی اعقم شدن از سوی شورای نگهبان در

و باه اصال حاق     کردناد  مای را سااقط   ادعوحق طرح  فقطدادرسی مدنی قدیم وجود داشت ین یآ

هر اه شرصای  » :کند بیان می المقنعکردند  هرچند در فقه شیخ صدوق در کتا   ای وارد نمی لطمه

در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه  خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و

عاقوه بار ساقوط     ،و ظاهراً حکم مزباور « دیگر حقی ندارد  ،و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند

ه کناون با   اما اوالً دلیل فقهی ایان حکام تاا    هست حق طرح دعوی، ناظر به سقوط اصل حق نیز 

تواناد از اسابا     ق مو وعه ما نشده و نمی ونه مرور زمان وارد حقو ثانیاً این و است دست نیامده 

  (24 :1934 )جا ری لنگرودیسقوط تاهد باشد 

و مطالباه بارای آن    ادعوممکن است این تصور ایجاد شود که باقی ماندن حقی که امکان طرح 

و  شاود  مای فایده است  اما باید   ت دین مشمول مرور زمان تبدیل به دین طبیاای   وجود ندارد بی

دیگار   ةفایاد  تواناد آن را مساترد کناد     ه مدیون خود به اجرای تاهد دست یازد نمای در صورتی ک

ابراء دین مشمول مرور زمان    چونتوانند مو وع ابراء قرار  یرند  ونه تاهدات آن است که می این

  (۸3 :1934)خشنودی و صحیح است  نیستراء بدون مو وع اب

 عقد ضمان و حواله .سوم

علیاه منتقال و مادیون اصالی باری        اامن و محاال  یماة  مدیون به یمة اله، دین از با اناقاد  مان و حو

یماة  باد از اینکه  مان به طور صحیح واقع شاد  »دارد:  قانون مدنی مقرر می 63۸مادة چنان که  ؛شود می

حوالاه  »این قانون  142مادة همچنین مطابق «  شود له مشغول می  امن به مضمونیمة عنه بری و  مضمون

  «شود شر  ثالث منتقل مییمة مدیون به یمة ی است که به موجب آن طلب شرصی از عقد

  توان از مصادیق سقوط تاهد به مانای دقیق کلمه دانست رسد این دو عقد را نمی اما به نظر می

جا  اطراف تاهد جابه فقطشوند و نه سقوط آن  در انتقال،  زیرا  مان و حواله باعث انتقال تاهد می
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تواند در عالم حقوق منشأ  پذیرد و دیگر نمی در سقوط، زند ی حقوقی تاهد پایان می ،اما  ندشو می

کاه در اغلاب    درحالی ؛الیه الزم است در انتقال تاهد، همیشه ر ای منتقل ،اثر و تأثیر باشد  وانگهی

باه   )ابراء( و در بسیاری از مصادیق آن سقوط خاود  استموارد سقوط تاهد ر ایت طلبکار کافی 

پایاه   )خاوان مانند عادم اجارای تاهاد     ؛ثری نداردو ر ایت داین و مدیون در آن هی  ا استخود 

1939: ۸6)  

  نتیجه

بحاث   از طرفای  عنوان  ردآوری شاود و   انحقل عقود بسیار بیشتر از آن است که ییل یک عوامل

ط عقاد تاهادات   یانی در سقوط قرارداد به تبع سقو ؛سقوط قرارداد است ازسقوط تاهدات اخ  

، قاانون مادنی   462 ةمااد در  در سقوط تاهد ممکن است عقد پابرجا بماند    اما،شود نیز اسقاط می

در مااده نیاز محال بحاث و      یادشاده موارد سقوط تاهدات بیان نشده است و همگونی موارد  همة

ل آنکاه  حاا  ؛شاود  زوال ارکان تاهد منجر به سقوط تاهد می اشاره شدطور که  همان  استبررسی 

زوال مو وع تاهد در موارد ششگانه    مثقًنشده است بیان 462 ةمادارکان یک تاهد در  همةزوال 

البته شایان یکر   قانون مدنی این مهم را استنباط کرد 11 ةمادتوان مست اد از  ا رچه می ؛است نیامده

منجار باه ساقوط     لزومااً  ،با  حق انت اع بیاان شاده اسات    در 11 ةمادکه در  ،است انقضای مدت

عوامال  شود  همچنین شارایط مت ااوت وقاوع     بلکه منتج به زوال حق مطالبه می ،شود تاهدات نمی

 های مت اوت و نتایجی مت اوت به همراه خواهد داشت  ترکیب سقوط تاهدات

چگوناه   و باید بررسی شود که این مقدار ناهمگونی در با  اسبا  سقوط تاهدات از کجاست

اسابا  ساقوط    ابراء از نظر منتقدان باا عناوان   فقطقانون مدنی  462 ةمادمصادیق ن شود در میا می

از منظر دنیای نقد بر این شالرتگی اسابا  ساقوط     ،در نهایت  به طور دقیق ساز ار باشد تاهدات

  توان پیشنهاد و ارائه کرد تاهدات چه انتظامی می

در تحلیل  در عالم حقوق رفت که  هنتیجتوان چنین  حقوق مدنی می محققان دید اهبررسی  با

رویکارد   دیگاری  رایای و   الاب قیکی رویکرد  ؛ددو رویکرد وجود دار هنجارها و مقررات حقوقی

باه مو اوع    هاای حقاوقی   اوین حقوقی و قالبدان از منظر عن در رویکرد نرست حقوق  اثر رایی

احکاام  »هم است که همان ها یک قاعدة م نگرند  در این رویکرد محور اصلی تحلیل مورد بحث می
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در چناین   ،در نتیجاه   (199ا   113 :1931ی خراساان ) هساتند  «قیبار مصااد   یو جاار  نیتابع عناو

بنادی مساائل و    و     اهمیات بسازایی دارناد و در طبقاه     ،رویکردی عناوینی مانند عقد، ایقاع، بیع

داناان    اه استدالل حقوق کیهکنند و ت ها هستند که نقش اصلی را ای ا می متغیرها این عناوین و قالب

عنااوین   و دانان آثار م اهیم شوند  اما در رویکرد اثر رایی محور اصلی استدالل حقوق محسو  می

ها و عناوین مورد بحث همگی از یک سنخ و جانس   های حقوقی است، فارغ از اینکه قالب و قالب

ا ماهیات مرتلاف یکای باشاد، در     ا ر اثر نهایی چند عنوان مرتلاف با   ،  به تابیرینباشندباشند و 

  یرند  های ماهوی، در یک طبقه و دسته قرار می رغم داشتن ت اوت به ،رویکرد اثر رایی همگی

اخاتقف مااهوی   نظار از   صارف  ،حقاوقی  خأل   ذار در یک قانون 462 ةمادرسد در  نظر میه ب

و باه علات    ر  رفتاه اسات  واحد موارد ششگانه را در نظ نهاییِ اثرقانون مدنی،  462 ةمادمصادیق 

 قاانونی  عناوان  ماده یا به تابیری یاک  را تحت یک یادشدهموارد  که همین رویکرد اثر رایی است

قاانون مادنی از دریچاة     462 ةمااد دانانِ منتقد ساختار  نگاه حقوق ةزاویحال آنکه  ؛قرار داده است

  است رایی  رویکرد قالب

مصاادیق   ةهما آیاا  نظر قرار داد این اسات کاه    باید مدکه  ،دیگر در ارتباط با عوامل سقوطنکتة 

با توجه باه آنچاه از    ؟ندا سقوط تاهدات سبب از حیث منطق حقوق قانون مدنی 462مندرج در مادة 

به صورت مستقیم و بادون نیااز باه کماک عوامال      یادشده نظر خوانند ان  ذشت، چنانچه مصادیق 

شاوند و ناه سابب     سقوط تاهادات محساو  مای    علت ،دیگر منتهی به سقوط تاهد شوند، در واقع

از نظر منطقی باا اشاکال مواجاه    « اسبا  سقوط تاهدات»در نظر  رفتن عنوان  ،سقوط تاهدات  پس

در  ،را در نظر  رفت  اما« علل سقوط تاهدات»قانون مدنی باید عنوان  462مادة برای  ،در واقع  است

قانون مدنی بیان نشده اسات، دارای ایان ویه ای     462مادة که در  ،مقابل سایر عوامل سقوط تاهدات

باه وجاود عوامال     یادشاده بلکه برای رسیدن به نتیجه )یانی سقوط تاهد( از طریق مصادیق یستند؛ ن

اند از این حیاث کاه سابب     قانون مدنی بیان نشده 462  در نتیجه مصادیقی که در مادة نیاز است دیگر

توانند در  نمی 462وط تاهد( با مصادیق مندرج در مادة شوند )و نه دلیل سق سقوط تاهد محسو  می

ماادة  از حیث رعایت نظم منطقی قانون مدنی عدم درج ماوارد ماذکور در    ،پس  یک طبقه قرار  یرند

پایانی که باید متذکر شد این اسات کاه نگااه باه     نکتة رسد   قانون مدنی کامقً صحیح به نظر می 462
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و پیچیده شدن روابط تاباان حقوق باعث شاده در عاالم حقاوق    سم مدرنی  پستزاویة عالم حقوق از 

تواند روابط پیچیدة فالی تابااان   های سنتی نمی بندی شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین مانا که طبقه

، یانای حقاوقی کاه    1شاهدیم که حقوق اختصاصای  ،در حال حا ر ،حقوق را پوشش دهد  در نتیجه

مصادیق روابط میان تابااان حقاوق را باه نسابت حقاوق سانتی        تری از تر اما ترصصی طیف کوچک

در   وجاود نهااده اسات   عرصة های حقوقی نوین پا به  ها و استدالل دهد، در فضای تحلیل پوشش می

در پرتاو نگااه    ،تار  نیستند  به بیان سااده مستثنا این میان، بحث عوامل سقوط تاهدات نیز از این اصل 

عوامل سقوط تاهادات ییال   همة وابط میان تاباان حقوق، قرار دادن های ر و پیچید یمدرنیسم  پست

 تواند از نظر منطق حقوقی صحیح باشد  طبقه و عنوان قانونی نمی

                                                                                                                                                    
1. Lex special 
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 ،ارشاد  کارشناسای رساالة  ، «تبدیل تاهد و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران» ( 1939)ا صحرانورد، ر 

  دانشگاه تربیت مدرس

دات و ها قواعاد عماومی قراردادهاا، تا   ، مقادماتی حقاوق مادنی   دورة  ( 1931)ص ایی، ساید حساین   

  4 ج، عالی حسابداری ةسسؤم ،تهران ،قراردادها

حاوزة  مدرساین  جامااة  ه به دفتر انتشارات اسقمی وابست قم، ،حقوق مدنی ( 1934) اهلل طاهری، حبیب

  2و  9 ج، قمعلمیة 
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، تهاران،  حقوق مدنی اصول قراردادها و تاهادات نظاری و کااربردی    ( 1939)زاده، سید مرتضی  قاسم

  داد ستر

  9ج ،  ستر تهران، شرکت سهامی، قواعد عمومی قراردادها ( 1939)کاتوزیان، ناصر 

   نج دانش تهران، ،مقدمة علم حقوق ( 1931) اااااااااااا

و غار  )روم و   رانیا تاهاد در حقاوق ا   لیتبد یقیمطالاة تطب» ( 1931) یزارع علی ؛محمودکاظمی، 

  4، ی مطالاات حقوق خصوصی، «فرانسه(

، «تبدیل و تغییر تاهد در حقوق ایران و حقوق کشاورهای عربای   ةمقایس» ( 1934)کریمی  لنار، بهمن 

  حقوق و علوم سیاسیدانشکدة  ، واحد تهران مرکز ،، دانشگاه آزاد اسقمیارشد ارشناسیک رسالة

اهلل الاظمای مرعشای    عماومی حضارت آیات    ةکتابرانقم،  ،کشف اللثام(  ق 1211) یالمحقق االص هان

  4 ج، ()رهنج ی

  4 ج، قم، الهادی ،1911 ،هیالقواعد ال قه(  1911)حسن  ،یبجنورد یموسو

التاراث   الحیااء  دار بیاروت،  ،جواهر الکقم فای شارح شارائع االساقم     ق(  1291) دحسننج ی، محم

  91ج ، الاربی
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