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 2501-2522،صص 1398(زمستان8،شماره چهارم)پياپيدوم  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی  ايران 

 1تفویضی حسین

 2)نویسنده مسئول(*خندانی  سیدپدرام 

 3حامدتوسلی  سوده 

 چكیده

در حقوق ايران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعيت چنددنان خصي ددا نددنارد  اخددا  ا  

شود كه در اكثريت خوارد بين غيرخعوض بودن و جوا  يدد  خطالعه استقرايا عقود خعين چنين استنباط خا

لزوم آن قرارداد  رابطه خنطقا وجود دارد كه اين خوضوع تددناعا كننددنع نددوعا قرارداد و خعوض بودن و  

آنچدده هددن  خددا ا  بررسددا چنددين خوضددوعا   باشن هماهنگا بين نظام حقوقا ايران و نظريه عوض خا

باشن  به عبارت ديگر خا بدده باشن در واقع بحث پيراخون نقش خثمن و ثمن در لزوم جوا  قراردادها خاخا

خ به اين سوال خواهيم بودكه آيا لزوم و جوا  قراردادها بدده عوضددين قددرارداد بوددتگا خواهنددن دنبال پاس

 داشت يا خير؟

توانن به عنددوان ي ددا ا  بنابراين  در صورتا كه نظريه عوض در حقوق ايران خورد پذيرش واقع شود  خا

 اشن قواعن ت ميلا در تفوير قراردادهاي خ وصا و تعيين تعهنات طرفين اثربيش ب

 عوض  لزوم  جوا   قراردادها كلید واژه:

 

 یامارات متحده عرب ،یدب ،یگروه حقوق ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالم  ،یحقوق تخصص یدکتر  یدانشجو 1

h.tafvizi@yahoo.com 

 رانیکرج، ا ،یگروه حقوق ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد2*.

dr.khandani@gmail.com 

 رانیکرج، ا ،یگروه حقوق ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد3.

soodeh.hamedtavasoli@kiau.ac.ir 

7/8139/ 20: افتي در خي تار  

2/9/8139:  رشي پذ خي تار  
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 مقدمه:

شود  ايددن اصددل ريصدده در ي ا ا  قواعن خربوط به قراردادها قاعنع اي است كه به آن اصل لزوم گفته خا

شهرت دارد  خنظددور ا  لددزوم قددرارداد غيرقابددل   pacta sound seruandaحقوق روم قنيم دارد و به 

اسددت كدده در برابددر   انحالل بودن آن جز در خورد استثنايا فوخ  اقاله  ح م قانون و لزوم اجراي خفاد آن

قرارداد جايز قرار خا گيرد كه آن به ارادع يا فوت يا حجر هري  ا  طرفين صورت خا گيرد و به خوجدد  

 اين قاعنع هر قراردادي ال م االجراست و خاداخا كه قرارداد باقا است ال م الوفاء خا باشن 

بعن ا  انعقاد باين اجرا شود و هيچي   به طور كلا در هر نظام حقوقا ا  جمله ايران  اصوالً هر قراردادي

تواننن جز در خوارد استثنايا ا   ير بار تعهنات ناشا ا  آن شددانه خددالا نماينددن  ا  ا  طرفين قرارداد نما

طر  ديگر  قانون برخا ا  قراردادها را به صراحت جايز اعالم كردع است كه قابليت انحالل آن ها ذاتددا 

باشن  بنابراين  بددا توجدده بدده به رضايت طر  خقابل و يا استناد به خيار نمااست و براي فوخ آن ها نيا   

پذيرش اصل آ ادي قراردادها در اكثر نظام هاي حقوقا  تبيين قاعنع اي كه بتوانن در تصييص عقددن ال م 

 و جايز راهگصاي خحاكم باشن ا  اهميت به سزايا برخوردار است 

ه هاي گوناگونا ارائه شنع است  اخا آنچدده در ايددن پددطوهش خطمددع در باب خبانا پايناري قراردادها نظري

باشن  نقش عوض در پايناري قراردادهاست  به عبارت ديگر  پطوهش حاضر درصند يافتن پاسخ نظر خا

توانن در لزوم و جوا )پايددناريق قراردادهددا خددوثر براي اين پرسش است كه آيا وجود يا فقنان عوض خا

 باشن يا خير؟

علا رغم تف ي  عقود خعددوض و غيرخعددوض ا  فات نويوننگان حقوقا كصورخا و فقيهان اسالخادر تألي

ي نيگر و اشارع به آثار خعاوضا بودن عقن  به اين خوضوع به دين ي  قاعنع ي حقوقا نگريوددته نصددنع 

خر خوجدد  است  قانون خننا ايران نيز دربارع ي لزوم و جوا  قراردادها ح م ي پارچه اي ننارد و همين ا

تصويش و تصتت در نظريات خولفين حقوقا دربارع ي خبناي لزوم و جوا  قراردادها شددنع اسددت  ا  ايددن 

رو  برخا خبناي لزوم و جوا  را به حاكميت ارادع خنتو  نمودع انن  برخا با ان ار حاكميددت ارادع  لددزوم 

ع گروع سوم بددراي توجيدده خبندداي داننن و باالخرتصريعا و جعل شنع ا  سوي شارع خاو جوا  را اح اخا

 .لزوم و جوا  قراردادها به بناي عقال )ضرورت حفظ ثبات خعاخالتق ختوسل شنع انن
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 اعمال قاعده عوض در حقوق ايران

 عوض در قراردادهاي جايز نسبت به طرفین

نات خددورد در اين جا عقن وكالت  عاريه و وديعه ا  نظر وجود يا فقنان عوض و تقابل يا عنم تقابل تعهدد 

 گيرد بررسا قرار خا

وكالت عقني است خجانا  بنين خضمون كدده در خقابددل خددأذون شددنن در ت ددر   وكيددل خددا بددا ا ايددا 

پردا د  اثر خوتقيم عقن وكالت  دادن نيابت است نه اجارع ي خنخات  اجرتا كه وكيل تحددت عنددوان نما

است و تقابلا بددين تعهددنات در خوضددوع  نماين در قرارداد خذكور خوضوعا فرعاحق الوكاله دريافت خا

 1شود حتا خم ن است خوضوع وكالت را شرعاً انجام دهن اصل عقن وكالت خصاهنع نما

قانون خننا  وكالت قراردادي است جايز؛  يرا دو واژع   678خادع    2و  1بنين توضيح كه خوتفاد ا  بننهاي  

همين خادع  عقن وكالت بر اثر خددوت يددا   3  عزل و استعفا چيزي جز فوخ وكالت نيوت  همچنين طبق بنن

  2شودجنون هري  ا  طرفين خنفوخ خا

 و ا  آنجا كه در عقن وكالت عوض جنبه فرعا داشته  لذا عقن وكالت را جايز خا دانيم 

به نظر ي ا ا  نويوننگان  عقن وكالت در هر حال خجانا است  يرا در برابر تفددويا اختيددار بدده وكيددل  

رسن  يرا خعوض يا خجانا بودن عقن را بايددن بددا   اين عقينع قابل انتقاد به نظر خا  3گيردعوضا قرار نما

توجه به خورد آن )خورد خعاخلهق بررسا نمود بنين خعنا كه اگددر عقددن داراي دو خددورد باشددن خعددوض و 

اسددت و يددا قانون خننا يا »خددال     214هرگاع داراي ي  خورد باشن خجانا است  خورد خعاخله خطابق خادع  

»عمل   بنابراين عقن خعوض عقني است كه در آن يا دو خال وجود دارد و يا دو عمددل و يددا يدد  خددال و 

 
  15  ص 1376سنهوري  عبنالر اق احمن   عقن وكالت  ترجمه حوينعلا قلا نطاد  چاپ اول  تهران  نصر حقوقنان   - 1

؛ 68 ش 1364بهنصددر  وثيقه هاي دين   چاپ اول  تهران  انتصارات    -عقود اذنا  3  -كاتو يان  ناصر  حقوق خننا  عقود خعين  -  2

  دانص نع حقددوق دانصددگاع شددهين بهصددتا  ص 1373-1374كاشانا  سين خحمود  جزوع درسا حقوق خننا هفت  سال تح يلا 

188  

  68  ش 1364وثيقه هاي دين   چاپ اول  تهران  انتصارات بهنصر    -عقود اذنا 3 -كاتو يان  ناصر  حقوق خننا  عقود خعين - 3
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نتيجدده  4ي  عمل و عقن خجانا قراردادي است كه در آن يا تنها ي  خال وجود دارد و يا فقط ي  عمددل 

گددردد تددا بددر خله خحووب نماآن ه تفويا اختيار يا اذن )كه اثر عقود اذنا استق به هيچ وجه خورد خعا

خبناي آن گفته شود كه چون در خقابل تفويا اختيار عوضا قرار ننارد وكالت عقني است خجانا بل دده 

در عقود اذنا به لحاظ آن ه هموارع تعهن به عنوان اثر فرعا وجود دارد باين خعددوض و يددا خجددانا بددودن 

 كنن و يا براي طرفين   ايجاد تعهن خاقرارداد را براين اساس تعيين نمود كه عقن براي ي  طر

شددود و التددزام در وكالت هن  انتياب ناي  و تفويا اختيار است و اين خوضوع با چيددزي خبادلدده نما

خوكل در پرداخت حق الوكاله نتيجه ي اجراي خفاد نيابت است و جنبدده ي اصددلا نددنارد  در حالي دده در 

م كار در برابر عوض خعين است و نيابت در آن جنبه ي اجارع ي خنخات هن  اصلا خبادله تعهن به انجا

 5فرعا دارد 

بنابراين  اگر گفته شود وكالت عقني رايگان است در عين حال خوكل باين دستمزد وكيددل را بپددردا د بدده 

لحاظ خنطقا قابل توجيه است  عالوع بر اين خوكل باين هزينه هاي ال م براي انجددام خفدداد وكالددت را نيددز 

شود كه خوضوع وكالت را اجرا نماين و حواب خنت وكالت خددود را در خقابل وكيل نيز خلتزم خابپردا د  

به خوكل ارائه نماين  اخا اين اخر نيز به خعناي خعاوضا بودن عقن وكالت نيوت چددرا كدده تعهددن هددا جنبدده 

 6فرعا دارنن و در خوضوع اصلا عقن وكالت خأذون ساختن در ت ر  تقابلا وجود ننارد 

توان اظهار نمود كدده عقددن وكالددت خقددرر در قددانون خددننا در  خددرع ي عقددود در ي  جمع بنني كلا خا

 غيرخعوض و جايز است و در عقن خزبور تقابلا بين تعهنات وجود ننارد 

 عاريه

 
 - در تأيين اين تفوير ر ك  اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج 1  چاپ هفتم  تهران  اسالخيه  1368  ص 172؛ كاتو يان  ناصر   4

؛ صفايا  سين حوين  دورع  69  ش 1374  چاپ سوم  تهران  انتصارات بهنصر  1قراردادها   ج  حقوق خننا قواعن عموخا

؛ شهيني   36  ص 1351  تهران  انتصارات خوسوه عالا حوابناري    تعهنات و قراردادها   چاپ اول2خقنخاتا حقوق خننا  ج  

   48  ش 1377خهني  تص يل قراردادها و تعهنات  ج  اول  چاپ اول  تهران  نصر حقوقنان  

5    85و  84همان  ص  - 

6    113  ص 1385  چاپ پنجم  تهران  شركت سهاخا انتصار  4كاتو يان  ناصر  عقود خعين  ج  - 
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شددود  وي عاريه عقني است خجانا بنين خعنا كه در خقابل اذن انتفاعا كه بدده نفددع خوددتعير برقددرار خا

گردد  خم ن است تحت شددرايطا در عقددن عاريدده شددرط دا د و ختعهن به پرداخت نيز نماپرعوضا نما

عوض قين شود كه در اين حالت نيز به دليل فرعا و تبعا بودن شرط خذكور  وضعيت تقابل و پيوستگا 

 شود در رابطه حقوقا طرفين عقن عاريه ايجاد نما

يابن كه ا  غيرخال خورد عاريه جه عاريه  خوتعير اذن خاق م در نتي  635بنا به ت ريح قانونگذار در خادع ي  

 به صورت رايگان خنتفع شود 

صددريحاً   7با اين همه  نويوننگان حقوق خننا در اذنا بودن عقن عاريه اتفاق نظر ننارنددن  ي ددا ا  آنددان

نماين خال خددورد عاريه را در  خرع عقود عهني دانوته است با اين بيان كه در اثر عقن عاريه  خعير تعهن خا

نماين كه آن را پس ا  انتفاع به خعيددر خوددترد دارد  عاريه را براي انتفاع به خوتعير بنهن و خوتعير تعهن خا

رسددن  يددرا در تعارض دارد ا  لحاظ تحليلا نيز قابل انتقاد به نظر خا  635اين عقينع نه تنها با ظاهر خادع  

شود بل ه خعير فقط اسددتفادع ا  توليم خال به خوتعير ايجاد نما اثر انعقاد عاريه  هيچ تعهني براي خعير در

 سا د بنون اين ه حقا براي شيص اخير به وجود آين خال خود را براي خوتعير خباح خا

صريحاً عاريه را در  خرع عقود اذنا به شمار آوردع انن  و اين عقينع با ظدداهر   8عنع اي ديگر ا  حقوقنانان

 9قانون خننا )كه اثر حقوق عاريه را اذن در انتفاع دانوته استق سا گار به نظر خا رسن

خوانيم: »عاريدده قانون خننا آثار اذنا بودن عاريه را پذيرفته است  در اين خادع خا  638قانونگذار در خادع  

 10شود عقني است جايز و به خوت هري  ا  طرفين خنفوخ خا

 
  182  ص 1352  چاپ سوم  تهران  اسالخيه  2ينحون  حقوق خننا  ج اخاخا  س - 7

  47  ش  1364وثيقه هاي دين   چاپ اول  تهران  انتصارات بهنصر     -عقود اذنا  3  -كاتو يان  ناصر  حقوق خننا  عقود خعين  -  8

انصددگاع شددهين بهصددتا   ص   دانص نع حقوق د1373-1374كاشانا  سين خحمود  جزوع درسا حقوق خننا هفت  سال تح يلا 

92  

  180و  67همان  شمارع هاي   - 9

  چاپ دوم  قم   21داننن )بحرانا  شيخ يوسف  الحنائق الناظرع فا اح ام العترع الطاهر  جخصهور فقها نيز عاريه را جايز خا  -  10

  چاپ اول  قم  خ ت  آيه 1؛ كركا  شيخ علا بن الحوين  رسائل المحقق ال ركا  ج497ع ق  ص    1417خوسوه نصر اسالخا   

نجفا   ا    عظما االسالم  ج193ص  ع ق     1409خرعصا  فا شرح شرايع  ال الم  خحمن حون  جواهر  نجفا  شيخ    چاپ  27؛ 

   2؛ حلا  ابا جعفر خحمنبن خن ور بن احمن بن ادريس  كتاب الورائر  ج195  ص  1376چهارم  تهران  دارال ت  االسالخيه   

  2  التنقيح الرائع لميت ر الصرايع  ج  حوينا كوع كمري  سينعبناللطيف88ع ق  ص    1410چاپ دوم  قم  خوسوه نصر اسالخا   
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بنابراين  اگر در قراردادي تحت عنوان عاريه   اذن انتفاع به طددر  خقابددل اعطددا شددود و در خقابددل خنتفددع 

ختعهن شود عوض ختقابلا پرداخت نماين به دليل تقابل و پيوستگا بددين عوضددين قددرارداد خزبددور ديگددر 

نن كه ادعاي بطالن چنين عقني نيز خنطقا نيوددت چددرا كدده در قراردادهددا نددام و عاريه نيواهن بود  هرچ

گزيننن  خوضوعيت ننارد و دادرس در هر قراردادي باين ق ن واقعا عنوانا كه طرفين عقن براي آن برخا

طرفين را احرا  نماين  بنابراين  اخ ان دارد چنين قراردادي در قال  اجارع يددا قددرارداد خ وصددا خطددابق 

 ق م واجن اعتبار شناخته شود  10خادع  

توان گفت  عقن عاريه به عنوان ي ددا ا  عقددود خعددين خنددنرج در قددانون با توجه به خطال  فوق الذكر خا

 11شود خننا  عقني غيرخعوض است و در رابط حقوقا طرفين عقن خزبور تقابل تعهنات خصاهنع نما

شن كه ديگر عاريه نباشن؟ كه در پاسددخ بايددن   خم ن است سوال پيش آين كه شرط عوض خوج  خواهن

بگوئيم در عقن عاريه شرط عوض اخ ان دارد ولا به شرطا كه شرط عوض جنبه فرعا و تبعا پينا كنن 

اخ ان شرط عوض در عاريه ناظر به خوردي است كه عوض جنبدده فرعددا  12و به نظر ي ا ا  حقوق دانان

ا  خالا در برابر عوض واگذار خا شود  ديگر نمددا تددوان آن را و تبعا پينا كنن وگرنه در جايا كه انتفاع 

عاريه ناخين  در اين صورت عقن ال م است و احتمال دارد تابع قواعن اجارع يا ي ددا ا  عقددود خربددوط بدده 

 ايجاد حق انتفاع باشن 

 

ا    خرعصا    ا     تحرير الوسيله  ج247ع ق  ص    1404چاپ اول  قم  خ ت  آيه    چاپ  2و  1؛ خوسوي خمينا )رعق  سين روح 

 3عق  ج  خغنيه  خحمن جواد  فقه االخام جعفر ال ادق)463ع ق   ص    1421اول  تهران  خوسوه تنظيم و نصر آثار اخام خمينا)رعق   

  چاپ دوم  1  عاخلا   ين النين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج212ع ق  ص    1421  چاپ دوم  انتصارات ان اريان   4و

االسالخيه    المعار   االسالم  چاپ دوم  314ع ق  ص    1413قم  خوسوه  الحون  شرايع  بن  النين جعفر  نجم  ابوالقاسم    حلا  

استقالل    انتصارات  العناوين  ج408ع ق  ص    1409تهران   عبنالفتاح   سينخير  خراغا   نصر  2؛ حوينا  خوسوه  قم   اول     چاپ 

اول  قم  41ع ق   ص    1418اسالخا    الفقهيه علا خذه  االخاخيه  چاپ  النين خقناد بن عبنا     نضنالقواعن  الويوري  جمال  ؛ 

من كاظم  القواعن خاع قاعنع فقهيه خعنا و خنركا و خوردا   ؛ خ طفوي  سين خح352ع ق  ص    1403خرعصا   خ ت  آيه ا    عظما

  چاپ دوم  قم  خوسوه 1؛ طباطبايا  سينعلا  رياضا الموائل  ج259ع ق  ص    1421چاپ چهارم  قم  خوسوه نصر اسالخا   

  647ع ق  ص  1412نصر اسالخا  

   80  ص 1385صار    چاپ پنجم  تهران  شركت سهاخا انت4كاتو يان  ناصر  عقود خعين  ج  - 11

  78همان  ص  - 12
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 وديعه

يگددر را نائدد  در تعريف عقن وديعه عموخاً گفته انن: ها االستنابه فا الحفظ يعنا ي طر  عقن  طددر  د

الحفاظه قرار دهن  لزوم و جوا  عقود  ناشا ا  ارادع عاقنين نيوت تا هر طور كه دلصان بيواهددن دربددارع 

آن اخذ ت ميم كننن  لزوم و جوا   ناشا ا  طبع عقود است: طبع بيع  اقتضاء لزوم را دارد و طبع وديعدده  

ردد  در طول تاريخ فقدده  رابطدده لددزوم و جددوا  گ اقتضاء جوا  را دارد؛ ق ن عاقنين  خغاير طبع عقود نما

  13عقود  يا خاهيت عقود  به صورت خوئله سرگردان و حل نصنع خاننع بود

كنن كه البته تعهنات اخين سددنگين تددر عقن وديعه هم براي اخين و هم براي اخانت گذار تعهناتا ايجاد خا

ق مق اين تعهددن  612رد وديعه است  )خادع ا  تعهنات اخانت گذار است  خهمترين تعهن اخين حفظ خال خو 

شود كه خال خورد وديعه براي حفاظت به وي توليم شود  وظيفه ي ديگددر اخددين رد خددال  خانا خحقق خا

 ق مق 619خورد وديعه است  )خادع  

خم ن است در خال خورد وديعه بنون تعني و تفريط اخين  نقائ ا پنين آخنع باشن  در اين صورت اخين 

ل را به همان حال كه هنگام پس دادن دارد  خوترد نماين و نوبت به نقائ ا كه خربوط به عمددل او باين خا

نباشن ضاخن نيوت  هرگاع رد خال خورد وديعه خطالبه شود و اخين ا  رد آن اختندداع كنددن ا  تدداريخ اختندداع  

 14ق مق 616شود و در ح م غاص  است  )خادع  ديگر اخين خحووب نما

آن جا كه هزينه ي خال اصوالً به عهنع ي خال  است و اخين در ايددن بددارع خوددئوليتا نددنارد  در خقابل ا   

اخانت گذار باين خيارجا را كه اخين براي حفظ خال كردع است به او بپردا د  عالوع بر هزيندده هدداي ال م 

 براي حفظ خال هرگاع رد خال خوتلزم خيارجا باشن بر عهنع خودع است 

ر خ لف است خال خورد وديعه را هرگاع اخين به او رد كنن  بپددذيرد  خگددر اين دده حددق همچنين اخانت گذا

فوخ به وجه الزام آوري ا  اخين سل  شنع باشن  با اين همه هيچ ي  ا  تعهنات فوق الذكر نصان دهننع 

شددود كدده جهددت ي خعاوضا بودن عقن وديعه نيوت  چرا كدده خقتضددا ذات وديعدده در ايددن خالصدده خا

كنن  در اين رابطدده ي حقددوقا  عددوض و خعوضددا خال به نحو رايگان  شيص نيابت پينا خا  حفاظت ا 

وجود ننارد  در صورتا كه شرط عوضا نيز در عقن وديعه گنجاننع شددود حالددت فرعددا و تبعددا دارد و 

اد براي طددرفين ايجدد كنن  يعنا به صر  انعقاد عقن وديعه هيچ گونه التزاخاتقابلا بين تعهنات ايجاد نما

 
  245  ص 1386  چاپ اول  تهران  گنج دانش  5جعفري لنگرودي  خحمنجعفر  الفارق  ج - 13

 18  ص 4كاتو يان  ناصر  عقود خعين  ج  - 14
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توان گفت عقن وديعه نيز خاننن ساير عقود اذنا در  خرع ي عقود غيرخعوض اسددت شود  بنابراين  خانما

 15  و به همين جهت  يعنا به دليل بالعوض و خجانا بودن عقن جايز است 

 عوض در قراردادهاي جايز نسبت به يكطرف

اد حق به سود ي  طر  است به بيان خبناي جوا  قراردادهايا كه نوبت به ي  طر  جايز خا باشن  ايج

توانن هروقت بيواهن ا  حق خود صر  نظر نماين عقود خزبور بددراي ديگر ا  آنجايا كه صاح  حق خا

درج كنن بنابراين  هرگاع اين عقود به صورت شرط نتيجدده در ضددمن عقددن ال خدداايجاد نمااو هيچ الزاخا

توانن اختيار اسقاط حددق ا كه ا  لحاظ حقوقا نماباشنن چرشونن همچنان نوبت به صاح  حق جايز خا

را ا  صاح  آن سل  نمود  به ديگر سين  ا  بين بردن اختيار اسقاط حق بددا هدديچ خبنددايا قابددل توجيدده 

باشن وانگها اين سل  اختيار نه براي صاح  حق سودخنن است و نه فايددنع اي بددراي طددر  ديگددر نما

قانون خننا نيز ايددن ح ددم خنطقددا را در  244باشن  خادع ر خاعقن دارد بل ه برع س به  يان شيص اخي

توانددن ا  عمددل بدده آن دارد: »طر  خعاخله كه شرط به نفع او شنع خاشرط ضمن عقن پذيرفته و خقرر خا

باشددن ولددا بدده خفاد اين خادع در خورد شرط فعل خا 16شرط صر  نظر كنن      هرچنن به گفته حقوقنانان

توان ا  خالك آن در هر خورد كه شرط كاخالً به سود ي  طر  و به  يان طددر  ديگددر اسددت  سادگا خا

استفادع نمود  پس هرگاع عقودي خاننن رهن و كفالت در ضمن ي  عقن ال م شرط شونن همچنان نوددبت 

نين ترتي  ي ا ا  خبانا جوا  قراردادها كه ايجاد حق به سود ي  باشنن ببه خرتهن و خ فول له جايز خا

 باشن طر  است در شروط ضمن عقن نيز قابل اعمال خا

اگر عقن رهن به صورت خنف  و خجزا ا  عقني كه خنصاء دين اصلا است در نظر گرفتدده شددود در  رهن

رابطه ي حقوقا طرفين حالت پيوستگا و تقابل وجود نيواهن داشددت  چددرا كدده در عقددن رهددن خددرتهن 

ي  آين كه عقن رهددن را بايددندر  خددرعباشن و اين توهم پيش خاتعهني ختقابل ننارد و صرفاً ختعهن له خا

آورد  اخا ا  آنجايا كه عقن رهن عقني تبعددا و فرعددا اسددت و خوددتقل ا  عقددن عقود خعاوضا به شمار  

اصلا و فاقن اثر حقوقا است  تحليل روابط ختعاخلين در عقن رهن خوتلزم تأخل بيصتري اسددت  در واقددع 

خددرتهنق در شود  عوض يا تعهني است كدده طددر  خقابددل )علت و سب  دينا كه براي آن رهن دادع خا

 
 15همان  ص  - 15

؛ صددفايا  591  ش  1368صددر     چاپ اول  تهددران  انتصددارات بهن3قراردادها   ج  كاتو يان  ناصر  حقوق خننا قواعن عموخا  -  16

  تعهنات و قراردادها   چدداپ اول  تهددران  انتصددارات خوسودده عددالا حوددابناري  2سين حوين  دورع خقنخاتا حقوق خننا  ج   

  293  ص  1368  چاپ هفتم  تهران  اسالخيه  1اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج  198  ص 1351
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قرارداد اصلا عهنع دار آن گردينع است  به بيان سادع تر  راهن در برابر آنچه خرتهن در قرارداد اصلا بدده 

 نماين نفع وي ختعهن شنع  در دو قرارداد كه ارتباطا ناگووتنا با هم دارنن  عوض ختقابل را تنارك خا

شددود بددنون نوبت به خال بنه ار ايجدداد خا  در اثر عقن رهن براي طلب ار حق وثيقه و يا حق عينا تبعا

بر عهنع گيرد  به ديگر سين  تنها اثر حقوقا عقن رهن  ايجاد حددق عينددا اين ه طلب ار در خقابل  التزاخا

دارد: عقن رهن نوبت به خرتهن جايز و قانون خننا خقرر خا  787باشن  اين است كه خادع  براي طلب ار خا

توانن هر وقددت بيواهددن آن را بددر هددم  نددن ولددا راهددن براين  خرتهن خانوبت به راهن ال م است و بنا

توانن قبل ا  اين ه دين خود را اداء نماين و يا به نحوي ا  انحدداي قددانونا ا  آن بددري شددود رهددن را نما

سا د چددرا كدده بدده طلب ار )خرتهنق با اسقاط حق عينا خود در واقع عقن رهن را خنحل خا  17خوترد دارد 

باشن  به همين جهددت قددرارداد رهددن ق  عقن رهن )در حال اطالقق فاقن هرگونه اثر حقوقا خاجز اين ح

توانن حقا را كه در اثددر عقددن بددراي ديگددري ايجدداد نوبت به خرتهن جايز است ولا راهن )بنه ارق نما

 شنع  ا  خيان ببرد لذا عقن رهن نوبت به او ال م است 

به اين خطل  اشارع نمددودع انددن و خبندداي جددوا  عقددن رهددن را   نيز كم و بيش  18برخا نويوننگان حقوقا

 داننن نوبت به خرتهن ايجاد حق براي او خا

 
داننن )كركا  شيخ علا بن  فقها رهن را نوبت به راهن ال م و نوبت به خرتهن جايز خااين ح م ا  فقه گرفته شنع و خصهور    -  17

؛ نجفا  188و    176ع ق  صص    1409خرعصا نجفا     چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا    عظما1الحوين  رسائل المحقق ال ركا  ج

ج االسالم   شرايع  شرح  فا  ال الم  جواهر  حون   خحمن  تهران 25شيخ  چهارم   چاپ  االسالخيه        ؛  100  ص  1376دارال ت  

؛ 243ع ق  ص    1417  چاپ دوم  قم  خوسوه نصر اسالخا   20بحرانا  شيخ يوسف  الحنائق الناظرع فا اح ام العترع الطاهرع  ج

المعار  االسالخيه   1عاخلا   ين النين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج   ؛ 229ع ق  ص    1413  چاپ دوم  قم  خوسوه 

؛ حلا  79ع ق  ص    1422طوسا  اخام ابا جعفر خحمن بن الحون  المبووط فا فقه االخاخيه  چاپ اول  قم  خوسوه نصر اسالخا   

ج االسالم   شرايع  الحون   بن  جعفر  النين  نجم  استقالل   2و1ابوالقاسم  انتصارات  تهران   دوم   چاپ  ص    1409   ؛  337ع ق  

؛ الويوري  جمال النين خقناد  602ع ق  ص    1412چاپ دوم  قم  خوسوه نصر اسالخا      1طباطبايا  سينعلا  رياضا الموائل  ج

 ق  352ع ق؛ ص  1403خرعصا  بن عبنا     نضنالقواعن الفقهيه علا خذه  االخاخيه  چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا    عظما

علما     -  18 چاپيانه  تهران   خننا   حقوق  خحمن   عبنع   كوشش  405  ص  1329بروجردي  به  خننا   حقوق  خ طفا   عنل   ؛ 

  چاپ سوم  2؛ اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج  388  ص  1373خحمنرضا بننرچا  چاپ اول  قزوين  انتصارات بحرالعلوم   
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به عنوان خثال  عقن بيعا خنعقن شنع كه به خوج  آن بايع)خرتهنق خاندده خددويش را بدده خصددتري )راهددنق 

ينان خاطر بايع  خصتري فروخته و خبيع را نيز توليم نمودع است  اخا ثمن خعاخله خوجل بودع كه جهت اطم

توان ادعا نمود كه راهن تعهني نمودع كه در برابر آن عوض دهن  در چنين حالتا نمابابت ثمن رهن خا

توان گفت در برابر تعهني كه به نفع راهددن در قددرارداد اصددلا ختقابلا وجود ننارد و ا  سوي ديگر  نما

ك نمودع است  ي ا تعهن بدده تأديدده ثمددن در صورت گرفته  هري  ا  طرفين عوض جناگانه اي را تنار

عقن بيع و ديگري تعهن به سپردن وثيقه در عقن رهن  بل ه در واقع در عوض واحددني اسددت كدده در دو 

قرارداد به نفع طر  خقابل تنارك شنع است  چرا كه اگر در سررسين ثمن را تأديه نماين  عقن رهن خود 

گددردد  در خقابددل اگددر ثمددن را بدده خوقددع تأديدده ن ساقط خاشود و تعهن وي در عقن رهبه خود خنحل خا

دهددن كدده راهددن عهددنع دار  شود و اين خ ددانيزم نصددان خاننماين  ا  خحل وثيقه به خيزان ثمن برداشت خا

  19عوض خوتقل نيوت 

نماين كه فرض كنيم در عقن بيعا خبيع و ثمن هر دو خوجل باشنن و تحليل فوق  خانا خنطقا تر جلوع خا

ع و خصتري براي تعهنات خويش به همنيگر به صورت ختقابل رهن دهنن  در رابطه حقددوقا فددوق در باي

واقع عوض و خعوض واحن است اخا طرفين جهت ايجاد اخنيت خدداطر بددراي خددود وثيقدده ي عينددا نيددز 

 تنارك نمودع انن كه همان رهن دادن خوضوع قرارداد بيع است  كه كاخالً آش ار است عوض واحن در دو

 قرارداد تنارك شنع و در خقابل خعوض نيز در دو قرارداد بر ذخه قرار گرفته است 

بنابراين  در صورتا كه عقن رهن به نحو وابوته و خل ق به قرارداد اصلا تحليل شود  خعاوضا دانوددتن 

آن به شرط لحاظ نمودن وصف تبعا و فرعا بودن آن چننان دشددوار نيوددت  ولددا اگددر عقددن رهددن بدده 

تددوان آن را عقددني خعاوضددا بدده لا حنع و خوتقل ا  قرارداد اصلا خورد تحليل قرار گيرد نماصورت ع

شمار آورد  به نظر نگارننع به دليل تبعا بودن عقن رهن تحليل نيوت ارجح است  ا  اين رو  اگر عقددن 

 

صلح   ج  اول  چاپ اول  تهران  انتصارات    -حقوق خننا رهن  ؛ جعفري لنگرودي  خحمنجعفر 358؛ ص  1352تهران  اسالخيه   

   165و  164و   139  شمارع هاي 1349ابن سينا  

هد  ق    1409  چاپ اول  قم  خ ت  آيه اهلل عظما خرعصا نجفا  1كركا  شيخ علا بن الحوين  رسائل المحقق ال ركا  ج - 19

هد  1410  چاپ دوم  تهران  انتصارات استقالل  1ون  شرايع االسالم  جحلا  ابوالقاسم نجم النين جعفربن الح 188و  176صص 

   602هد  ق  ص  1412  چاپ دوم  قم  خوسوه نصر اسالخا  1  طباطبايا  سينعلا  رياض الموائل  ج337 ق  ص 

   229 هد  ق  ص 1413  چاپ دوم  قم  خوسوه المعار  االسالخية  1عاخلا   ين النين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج
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صددورت   رهن وابوته به قرارداد اصلا در نظر گرفته شود  جزء عقود خعاوضا بودع و عقن رهددن در ايددن

 براي هري  ا  طرفين ال م خواهن بود 

 كفالت

كفالت در  خرع ي عقود خجانا است   يرا در برابر تعهن كفيل خبنا بر احضار خ فول  عوض ختقابل قرار 

آورد كنن  در واقع كفالت تضمينا به سود خ فول له به وجددود خدداگيرد و خ فول نيز تعهني پينا نمانما

 شود ه خوتحضرين تعهن غيرخالا خحووب خاو اين تضمين همان طور ك 

توانددن ا  كفيددل  احضددار شود كه به خوج  آن خادر اثر انعقاد كفالت  براي خ فول له حق دينا ايجاد خا

خ فول را خطالبه نماين  به بيان ديگر  عقن كفالت براي خ فول له ايجاد حددق و بددراي كفيددل ايجدداد تعهددن 

بر عهنع ننارد كفالت را باين در  خرع عقود خجانا در خقابل كفيل التزاخاكنن و ا  آنجايا كه خ فول له  خا

 و غير خعاوضا به شمار آورد 

حال باين دين اين عقن ال م است و يا جايز؟ قانون خننا در هيچ ي  ا  خواد راجع به كفالت به لددزوم يددا 

نوبت به خ فول له بيددان نمددودع جوا  آن ت ريح ننمودع بل ه تنها ختنا كه به طور ضمنا جوا  كفالت را  

توانن هر وقت بيواهددن كفيددل را باشن كه خطابق آن خ فول له خاقانون خننا خا  746است بنن چهار خادع

توان جوا  عقن كفالت را نوبت به خ فول له استنباط نمددود  چددرا كدده بري كنن  ا  اين ح م به راحتا خا

كنددن و كفيددل را و حال كه او ا  اين حق صددر  نظددر خا باشنتنها اثر عقن كفالت حق دينا خ فول له خا

 ننارد نماين  ديگر بقاي عقن كفالت خعنا و خفهوخاابراء خا

ا  سوي ديگر  عقن كفالت با گمان نوبت به كفيل ال م است؛ چه در اثددر قددرارداد تعهددني بددر عهددنع او 

ش  حق ديگري را ا  خيددان ببددرد و توانن با برهم  دن خنبع تعهن خويايجاد شنع است و هيچ ختعهني نما

ذخه خود را بري كنن  نويوننگان حقوق خننا در خورد لزوم يا جوا  عقن كفالت اتفدداق نظددر ننارنددن  بدده 

قانون خننا ح ددم بدده جددوا  عقددن  746خادع  21كفالت عقني است ال م ولا اكثر آنان بنابر  20عقينع برخا

 
علما     -  20 چاپيانه  تهران   خننا   حقوق  خحمن   عبنع   كوشش  385  ص  1329بروجردي  به  خننا   حقوق  خ طفا   عنل   ؛ 

رسن اين عقينع ا  برخا فقها اقتباس شنع    به نظر خا373  ص  1373خحمنرضا بننرچا  چاپ اول  قزوين  انتصارات بحرالعلوم   

  چاپ دوم  قم   21ال م به شمار آوردع انن )بحرانا  شيخ يوسف  الحنائق الناظرع فا اح ام العترع الطاهر  جكه كفالت را عقني  

  چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا     1؛ كركا  شيخ علا بن الحوين  رسائل المحقق ال ركا  ج62ع ق  ص  1417خوسوه نصر اسالخا   
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قانون خننا اين خا باشن كه همان   746ستنالل گروع خادع  كفالت نوبت به خ فول له نمودع انن  توجيه و ا

طور كه بيان گردين عهن كفالت  حق دينا خ فول له خا باشن و خ فول له خا توانددن بددا اسددقاط و چصددم 

 پوشا ا  حق خويش عقن كفالت را  ايل نماين 

ن در برابددر تعهددن تذكر اين ن ته ضروري است كه حتا برخال  بيان برخا ا  نويوننگان كه عقينع دارندد 

كفيل به احضار خ فول  خ فول له نيز ا  با داشت نمودن خنيون و توقيف و تأخين اخوال وي چصم پوشين 

باشن توان گفت: تعهن خوتقيم كفيل تعهن خالا نمانماين خاو به نحوي حالت تقابل عوضين را تناعا خا

يابددن و عقددن كفالددت در  خددرع ي ارجا خاكه بتوان خنعا شن با اين استنالل تقابل بين عوضين نمود خدد 

 آين عقود خعاوضا در خا

نگارننع عقينع دارد حتا استناللا كه در خورد عقن رهن آوردع شنع خبنا بر اين ه عددوض در دو قددرارداد 

شود  در خورد عقن كفالت قابل اعتنا نيوت  چرا كه با  بدده دليددل غيرخددالا بددودن تعهددن كفيددل  تنارك خا

گردد  دشوار است خهم تددر اين دده وع كه با عقن تبعا كفالت قومتا ا  عوض فراهم خاپذيرش اين خوض

 خ فول در اين رابطه قراردادي بيگانه است و ارادع او در انعقاد عقن كفالت نقصا ننارد 

توان اظهار داشت: كفالت عقني است غيرخعاوضا كه در برابر تعهن كفيددل خبنددا بددر احضددار بنابراين  خا

 گيرد وض ختقابلا قرار نماخ فول  ع

 عوض در قراردادهاي مردد بین لزوم يا جواز

 قراردادها و عقودي هوتنن كه در لزوم و جوا  آنها بين حقوق دانان اتفاق نظر وجود ننارد 

 هبه

 

  چاپ دوم  قم  خوسوه 11لنين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج؛ عاخلا   ين ا193ع ق  ص    1409خرعصا نجفا   عظما

 ق 263ع ق  ص 1413المعار  االسالخيه  

؛ جعفري لنگرودي  خحمن جعفر  حقوق 304  ص  1352  چاپ سوم  تهران  اسالخيه   2اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج  -  21

عقود   3  -؛ كاتو يان  ناصر  حقوق خننا  عقود خعين29  ش  1370خننا عقن كفالت   چاپ دوم  تهران  انتصارات گنج دانش   

قراردادها      كاتو يان  ناصر  حقوق خننا قواعن عموخا 313 ش 1364وثيقه هاي دين   چاپ اول  تهران  انتصارات بهنصر   -اذنا

   20  ش 1374  چاپ سوم  تهران  انتصارات بهنصر  1ج 
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هبه در عر  و لغت تا ي نام عمل كوددا اسددت كدده چيددزي را كدده بدده او تعلددق دارد بدده ديگددري تبرعدداً 

 هبه  عقني است جايز و قابليت رجوع در عقن هبه قابل اسقاط نيوت   22دهن)بالعوضق خا

توان حق فوددخ در خ وص عقن هبه  بيصتر فقهاي اخاخيه عقينع دارنن كه در ضمن عقن يا پس ا  آن نما

گوينن: جوا  عقن هبه  ح م است  ندده حددق  تددا قابددل اسددقاط را اسقاط كرد  در توجيه اين نظر برخا خا

 23گوينن: جوا   خقتضاي ذات هبه است و قابل انف اك نيوت ر خاباشن  برخا ديگ

دانن  خعنا خجانا بودن هبه اين است كه خفهوم بيصش هيچ گدداع ق م هبه را تملي ا خجانا خا  795خادع  

شود  هرچنن كه عوض به خرات  كمتر ا  عين خوهوبه باشددن  خم ددن اسددت با خبادله و خعاوضه جمع نما

ق م در خورد غيرخعاوضا بودن عقن هبه ايجاد اش ال نماين   يرا  در اين خددادع   801خادع  ح م خننرج در  

توانن شرط كنن كه خته  خالا را به او هبه آخنع است: هبه خم ن است خعوض باشن و بنابراين  واه  خا

 كنن يا عمل خصروعا را خجاناً به جا آورد 

شددن  بهتر بود ا  عبارت هبه به »شرط عوض  اسددتفادع خاتعبير نويوننگان ق م نيز چننان دقيق نيوت و  

چرا كه خعوض داشتن عقن خجانا تناقا خرد ناپونن است هرچنن كه ذيل خادع بيانگر خواخحه اي بددودن 

 تعبير »هبه خعوض  است 

تبرع)رايگان بودن هبهق ا  عناصر هبه است در عر  عادت  اخا ا  باب »هل جزاء االحوان اال االحوان  و 

شددود و تبددرع در هددر دو هوددت  يددرا تقابددل بددين ار ش دو شيوع »تهادوا تحابو  تقابل دو هبه ت ور خا

دانم دو ايقدداع گيرد تا طرد عن ر تبرع شود ا  نظر خن كه هبدده را ايقدداع خملدد  خدداخوهوب  صورت نما

انا نددنارد كدده گيرد  پس هبه خعوضه اخت اص به كوختقابل )= دو التزام ختقابل ا  دو واه ق صورت خا

  24هبه را ا  عقود دانوته انن

توانن التزام خود را خقيّن به التزام ختقابل خته  كنن؛ خواع التزام طر  خقابل  هبه در هبه ايقاعا  واه  خا

اي باشن يا ابراء باشن و يا فعلا ا  افعال باشن  التزام طر  خقابل  خم ن است به نفع واه  باشددن يددا بدده 

 نفع ثالث 

 
  456  ص 1386  چاپ اول  تهران  گنج دانش  5ق  ججعفري لنگرودي  خحمنجعفر  الفار - 22

  طباطبايا  يزدي  سين خحمنكاظم  چاپ اول  حاشيه 12هد   ق  ص    1415  چاپ كنگرع   5ان اري  خرتضا  الم اس   ج  -  23

اسماعيليان    خطبوعاتا  قم  خوسوه  الفقاهه  ج2هد  ق  ص    1378الم اس    ابوالقاسم  خ باح  قم   6  خوسوي خويا   خوسوه   

  11ان اريان  با تا  ص 

  475جعفري لنگرودي  همان  ص  - 24
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ل دو التزام خزبور  در واقع خ ناقا ا  خراضات ها است  يرا صنق عرفا هبدده  بددر دو التددزام ختقابددل تقاب

  25گيردق خحل خنع است خذكور )كه براساس تراضا طرفين صورت خا

كننن اصوالً ال م است و بددرهم اصل در عقود ال م بودن آنهاست  يعنا قراردادهايا كه اشياص خنعقن خا

ي  جانبه و به خيل و ارادع ي ي  طر  خجا  نيوت  خگددر در خددواردي كدده صددريحاً در    دن آنها به طور

 26قانون تجويز شنع است  اين اصل را در  بان حقوقا اصاله اللزوم يا اصل لزوم گوينن 

در اين ه آيا هبه عقني جايز است و يا ال م خيان فقها و نويوننگان حقوقا اتفاق نظر وجود ننارد  علددت 

تال  حقوقنانان آن است كه در قانون  ختنا كه خبين لزوم يا جددوا  عقددن هبدده باشددن بدده چصددم اصلا اخ

قانون خننا خقنن به واه  اختيار دادع است تا با بقاي عين خوهوبه ا    803خورد و تنها در صنر خادع  نما

 هبه رجوع كنن 

قددانون   803ا اين گددروع خددادع  هبه عقني است جايز  استنالل اصل  27به نظر اكثر نويوننگان حقوق خننا

توانن با بقاي عين خوهوبه ا  هبه رجوع خوانيم: »بعن ا  قبا نيز واه  خاخننا است كه در صنر آن خا

 كنن    

گرچه در اين خادع اشارع خوتقيم به جوا  عقن هبه نصنع ولا ا  اين اخر كه واهدد  حددق رجددوع ا  هبدده را 

دهنددن هبه را در  خرع عقود ال م قرار خا  28خا ديگر ا  خحققاندارد به جايز بودن آن ح م شنع است  بر

 

 476همان  ص  - 25

  24  ص 1390قراردادها  چاپ دوا دهم  نصر خيزان  صفايا  سينحوين   قواعن عموخا - 26

؛  78  ش  1342عمين  خوسا  هبه و وصيت در حقوق خننا ايران  به كوشش و ت حيح عباس فربن  تهران  چاپيانه علما     -  27

  -  كاتو يان  ناصر  حقوق خننا خصاركت ها 392  ص  1352  چاپ سوم  تهران  اسالخيه   2اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج  

   210  ش 1379صلح   چاپ پنجم  تهران  انتصارات گنج دانش  

  ص 1376دارال ت  االسالخيه     چاپ چهارم  تهران   28نجفا  شيخ خحمن حون  جواهر ال الم فا شرح شرايع االسالم  ج  -  28

ع ق    1417  چاپ دوم  قم  خوسوه نصر اسالخا  10؛ خقنس اردبيلا  احمن  خجمع الفادع و البرهان فا شرح ارشاد االذهان  ج192

ع ق     1413  چاپ دوم  قم  خوسوه المعار  االسالخيه   10؛ عاخلا   ين النين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج566ص  

باشن و خعتقن است: قابليت رجوع ا  عوارض عقود  دانن كه قابل رجوع خا  ي ا ا  حقوقنانان نيز هبه را عقن ال م خا 377  ص

انتصارات گنج دانش    تهران   لنگرودي  خحمن جعفر  خجموعه خحصا قانون خننا  چاپ اول     ص  1379ال م است  )جعفري 

 ق 407
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شود خاننن بيع و اجارع كه گاع به علت وجددود بعضددا ا  كه در بعضا خوارد حالت جوا  به آن عارض خا

شددود و حددال اين دده لددزوم هبدده در شونن  به اضافه عقن جايز به علت خددارجا ال م خاخيارات جايز خا

توان گفت هبدده عقددن جددايز اسددت و قط است به علت خارجا نيوت پس نماخواردي كه حق رجوع سا

كنن  عالوع بر اين  عقن جايز به خوت و جنون خاننن ساير عقود جايز در خوارد خاصا حالت لزوم پينا خا

 شود و حال اين ه عقن هبه اينطور نيوت و اغماي ي ا ا  طرفين خنفوخ خا

  803ان گفت با وضع خوجود قانون خددننا و بدده ويددطع صددنر خددادع  تو در تحليل و ار يابا عقاين فوق خا

رسن  يرا همين كه اصل در هبه قابليددت رجددوع )جددوا ق شددناخته پذيرش لزوم عقن هبه دشوار به نظر خا

توانن هبه را در  خرع عقددود ال م قددرار دهددن  عقددن ال م شنع است  تعناد استثناها هرقنر هم باشن با  نما

باشن در حالي ه در هبه وضع كاخالً بددرع س ون خننا قراردادي اصوالً غيرقابل فوخ خاقان  185طبق خادع  

 توانن عقن هبه را خنحل سا د است و واه  علا االصول خا

قانون خننا در جوا  عقن هبه نوبت به واه  نباين تردين نمود  و   803با وضع خوجود قانون خننا  خادع  

ي خنطقا كه خقنن  با پيروي ا  نظر خصهور فقها هبه را نوبت به واهدد  توان گفت كه اين جوا  بر خبناخا

 قابل رجوع دانوته است 

در حقوق فرانوه برع س حقوق ايران اصل در هبه  عنم قابليت رجوع است و خوارد رجوع واه  جنبدده 

وم  را آوردع استثنايا دارد  اين اخر آن قنر خهم و اساسا است كه خقنن فرانووي در تعريف هبه  قين »لددز

است  ولا خا توان گفت كه شاين قابليت رجوع در هبه به نوعا برتري حقوق ايران بددر حقددوق فرانودده 

 دانوت 

باشن  حددال ايددن سددوال بنابراين  در چارچوب قانون خننا عقن هبه نوبت به واه  جايز و قابل فوخ خا

ر پاسخ به اين پرسش خيان نويوددننگان شود كه آيا هبه نوبت به خته  نيز جايز است يا خير؟ دخطرح خا

دانن و خعتقددن اسددت : »اصددل در هبه را نوبت به خته  نيز جايز خا 29اتفاق نظر وجود ننارد  ي ا ا  آنان

توانن خادام كه عين خوهوبه باقا است هر  خان عقن را خنحل كنن اگرچدده عقن هبه جوا  است و خته  خا

داننن  نظر اخير عقن هبه را نوبت به خته  ال م خا  30   برخا ديگرخته  پنر يا خادر يا اوالد واه  باشن

 
  393  ص 1352چاپ سوم  تهران  اسالخيه    2اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج  - 29



 

2516 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال
  

دوم
،شماره چهارم)پیاپی

8
(زمستان

1398
 

رسن چه  خقنن اصل جوا  هبه را تنهددا نوددبت بدده واهدد  خقددرر با ظاهر قانون خننا سا گارتر به نظر خا

 داشته و ا  جايز بودن اين عقن نوبت به خته  سينا به خيان نياوردع است 

شود  طرفين به هر دو خال به دينع ي خوضددوع اصددلا خبادله خا  كه دو خال با همدر عقود خعوض هنگاخا

كننددن  ايددن پيوسددتگا در ارادع ي خصددترك سددب  نگرنن و تملي  آن ها را پيوسته به هم ارادع خاعقن خا

شود كه هري  ا  عوضين علت ديگري به شمار آين  چننان كه اگر ي ا ا  اين دو تعهن به داليلددا ا  خا

شود ولا در هبه به شددرط عددوض  تعهددن بدده قابل و پيوسته بنان خود به خود خنحل خابين برود  تعهن خت

 شود خوضوع عقن نيوت و جنبه ي تبعا و فرعا دارد خال كه خوج  شرط ا  طر  خته  واگذار خا

شود  نظريه خرسوم اين است كه هبه خجانا است   يرا واه  به براي خثال  در فرضا كه هبه اي واقع خا

رع و بنون اين ه دنبال عوضا باشن آن را تملي  كردع است  ولا  در اين نظر جنين  ت يه بر اين ق ن تب

دهن  در حالا كه  در عقن بيع  خصتري نيز در گيرد چيزي ا  دست نماكننن كه خته  در برابر آنچه خاخا

 31كنن برابر تمل  خبيع به دادن ثمن تعهن خا

يا عوضا در آن نباشن يا آنچه هوت جنبه فرعا و تبعددا دارد  و در در حقوق خا عقني خجانا است كه  

توان تجزيه كرد  براي خثددال  در عقددن هبدده بددا شددرط هر حال عقن يا خعوض است يا خجانا و آن را نما

شود: تا خيزانا كه شرط با هبه برابر اسددت  عوض  عمل حقوقا به دو قرارداد خعوض و خجانا تحليل خا

به  اين بر آن خجانا است  همچنين است در خورد عقن خعوضا كه بطور خحاباتا و عقن خعوض و نوبت  

شود كه در اين خورد عقن را ب لا خجانا دانوددته با عوض ناختعادل واقع شنع است  ولا  گاع نيز دينع خا

 32انن 

آورد  خددا آين كه تعهنات ختقابل بوجودهبه به شرط عوض نيز در حقوق خا در  خرع عقودي به شمار نما

گيرد جنبه فرعا دارد و با تملي  واه  همبوددتگا  يرا  تعهني كه بموج  شرط برعهنع خته  قرار خا

 
خيزان     -  30 نصر  هجنهم   كنونا چاپ  حقوقا  نظم  در  خننا  قانون  ناصر   ص  1387كاتو يان   لنگرودي   494   جعفري  ؛ 

دانش    گنج  انتصارات  تهران   اول   چاپ  خننا   قانون  خحصا  خجموعه  ص  1379خحمنجعفر   سينخير  407   خراغا   حوينا  ؛ 

العنا جعبنالفتاح   اسالخا   2وين   نصر  خوسوه  قم   اول   چاپ  ص    1418   عبنا     42ع ق   بن  خقناد  النين  جمال  الويوري   ؛ 

  352ع ق  ص   1403خرعصا  نضنالقواعن الفقهيه علا خذه  االخاخيه  چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا    عظما

  137  ص 1388سهاخا انتصار     چاپ هصتم  تهران  شركت  1كاتو يان  ناصر  قواعن عموخا قراردادها  ج- 31

 پلنيول و ريپر و اسمن  همان كتاب  -900  ص 2دخوگ  تعهنات بطور كلا  ج - 32
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ختقابل ننارد هبه با شرط عوض به گونه ايا است كه در واقع خبادله ايا صورت نمددا پددذيرد  بدده همددين 

كنن  يا »عمددل خصددروعا  جهت در بيان كيفيت عوض توضيح دادع شنع است كه »خته  خالا را به او هبه

را خجاناً به جا آورد  يعنا دو هبه )ي ا اصلا و ديگري فرعا و به صورت شددرطق در يدد  عقددن جمددع 

 شود و به هيچ كنام ا  دو هبه نتوان اطالق عوض داد 

بنابراين  ارادع ي طرفين  بين تملي  رايگان خال به خته  و تعهني كه او بر ذخه گرفته  پيونن و پيوستگا 

توان گفت  دو هبه ي جناگانه انجام شنع نه خعاوضه ي دو خال  نتيجه جاد ن ردع است  به بيان ديگر خااي

شددود  ولددا  بددرع س  شود كه اگر شرط به دليلا فاسن باشن  عقن هبه اصلا باطل نماي تحليل اين خا

 33برد   بطالن هبه ي اصلا اثر شرط را نيز ا  بين خا

شود كه عقن هبه در  خرع ي عقود غيرخعاوضا است و شرط نمودن عددوض در خابا تفوير فوق خصيص  

گردد   يرا شرط خذكور در هر حال خوضوعا فرعا و تبعا اسددت ضمن آن باعث خعاوضا شنن آن نما

 گيرد كه با خوضوع عقن هبه ي اصلا در تقابل قرار نما

 قرض

نان اختال  نظر وجددود دارد عقددن قددرض خددا ي ا ديگر ا  عقودي كه در لزوم يا جوا  آن بين حقوق دا

باشن و ا  آنجا كه قانون خننا در هيچ خادع اي به لزوم عقن قرض اشارع ننمودع است با ايددن وجددود اكثددر 

قرض را در  خرع عقود ال م به شمار آوردع و خعتقننن كدده بعددن ا  انعقدداد عقددن  ندده   34نويوننگان حقوقا

خال را خوترد دارد و نه خقترض قادر خواهن بود با برهم  دن عقددن  توانن با فوخ قرارداد  عين  خقرض خا

 خال خوضوع قرض را در هر وضعيتا ) حتا ناقص يا خعيوبق كه دارد به خل يت وام دهننع با گردانن 

 
  493  ص 1387كاتو يان  ناصر  قانون خننا در نظم حقوق كنونا  چاپ هجنهم  نصر خيزان   - 33

؛ كاتو يان  ناصر  حقوق خننا دورع عقود  198  ص  1352  چاپ سوم  تهران  اسالخيه   2اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج    -  34

ناشر شركت سهاخا1خعين   ج   تهران   هفتم   برنا     چاپ  بهمن  با هم اري  ؛ صفايا  سين حوين  دورع  436؛ ش  1378انتصار 

؛  410ص     2  ج  1351  تعهنات و قراردادها   چاپ اول  تهران  انتصارات خوسوه عالا حوابناري   2خقنخاتا حقوق خننا  ج   

  356  ص 1329بروجردي عبنع  خحمن  حقوق خننا  تهران  چاپيانه علما  
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بنابراين  بجا است كه ا  اين لحاظ با پارع اي ا  نويوننگان همناسددتان شددويم و آن را »خعددوض ندداقص  

 35رويم و قرض را »شبه خعوض  بنانيم  بناخيم يا دورتر

با وجود آن ه قرض را عقن ال م دانوته خعتقن است:     »اگددر عددين خددال خوجددود   36ي ا ديگر ا  خحققان

رسددن باشن خقرض حق دارد آن را پس بگيرد نه آن ه قرض را فوخ كنن   اين عقينع قابل انتقاد به نظر خا

عين خال ا  سوي خقرض قابل جمع نيوت  خعنا ال م بودن قددرض  يرا لزوم عقن قرض با اخ ان استرداد  

توانن در صورت بقاي عين خال نزد خقتددرض  خل يددت او ا  سوي خقرض چيزي جز اين نيوت كه او نما

 را ا  خيان ببرد و خال را خوترد دارد 

ر آوردع ولا در همگام با سايرين  قرض را عقني ال م به شما 37ي ا ا  نويوننگان در بعضا ا  آثار خود

توانددن عقن قرض را ا  جان  خقترض قابل فوخ دانوته و خعتقن است او خا 38برخا ا  آثار ديگر خويش 

عين خال قرض را رد كنن  در نقن اين نظر باين گفت هيچ اش الا وجود ننارد كه خقترض در خقام وفدداي 

خقرض بنهن ولا اين اخددر بدده هدديچ به عهن  عين خال خوضوع قرض را به عنوان ي ا ا  خ اديق كلا به  

گردد؛ چرا كه او در واقع تعهن خود را اجددرا نمددودع وجه فوخ عقن قرض ا  سوي خقترض خحووب نما

است  اگر عقن قرض ا  سوي خقترض جايز باشن او قادر خواهن بود حتا در صورتا كه عين خال ناقص 

ترد دارد در حالا كه اين نتيجدده غيرخنطقددا و يا خعيوب شنع باشن با بر هم  دن عقن  آن را به خقرض خو

پذيرد  باالخرع خرحوم خ طفا عنل كه خود ا  تنوين كنننگان قانون خددننا اسددت تنهددا را هيچ كس نما

 39باشن كه قرض را عقني جايز به شمار آوردع است نويوننع اي خا

 
  چاپ يا دهم  1به نقل ا : كاتو يان  ناصر  عقود خعين  ج  1211  ش2كولن و كاپيتان  دورع خقنخاتا حقوق خننا فرانوه  ج  -  35

  261  ص 1387تهران  گنج دانش  

  582  ص 1376  چاپ اول  تهران  انتصارات گنج دانش  1نا  ج حائري شاع باغ  سينعلا  شرح قانون خن - 36

و    325  شمارع هاي  1380  چاپ اول  تهران  انتصارات گنج دانش     1جعفري لنگرودي  خحمن جعفر  فلوفه حقوق خننا  ج  -  37

331  

لنگرودي  خحمن جعفر  فرهنگ عناصر شناسا حقوق خننا  -  38 ته2حقوق جزا   ج  -جعفري  اول   گنج    چاپ  انتصارات  ران  

  150  ش 1382دانش  

  327  ص 1373عنل  خ طفا  حقوق خننا  به كوشش خحمنرضا بننرچا  چاپ اول  قزوين  انتصارات بحرالعلوم   - 39
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نبايددن ترديددن نمددود بدده  با توجه به خجموع خطال  فوق باين گفت كه در لزوم عقن قرض نوبت به طرفين

كنن  تنها ن ته اي كه احتمال جددايز بددودن نيز اين اخر را تأيين خا  40ويطع كه ظاهر قانون خننا و فقه اخاخيه

خوانيم »اگر بددراي اداي باشن  در اين خادع خاقانون خننا خا  651نماين خفاد خادع  عقن قرض را تقويت خا

توانن قبل ا  انقضاي خنت طلدد  خددود را خطالبدده قرض نمااجلا خعين شنع باشن خقرض به وجه خلزخا

 كنن  

»قين وجه خلزم  خم ن است خوهم اين اخر باشن كه قرض عقني است جايز لذا شددرط اجددل بددراي آن دده 

)غير ا  قرضق درج شود ولا ايددن تددوهم را بايددن ا  ذهددن بايوت در ضمن عقن ال خاالزام آور باشن خا

است كه نيا  به ت ريح قانونگذار دارد؛ چه همددان گوندده كدده در قرض ح ما دود؛  يرا جايز بودن عقن  

كنن كه قرض عقني ال م باشددن  بنددابراين  بدده ابتناي اين بيش گفته شن اصول حقوقا و خنطق اقتضا خا

توان ح م به جددوا  عقددن قددرض داد  تنهددا صر  استنباطا بعين ا  ي  خادع آن هم با حنس و گمان نما

شود آن است كه اگر دين خقتددرض خوجددل باشددن  قانون خننا به خوبا استنباط خا  651دع  اخري كه ا  خا

توانن پيش ا  فرا رسينن اجل  طل  خود را خطالبه نماين و خفهوم آن اين است كه در صورت خقرض نما

توانن هر وقت بيواهن آن را خطالبدده نمايددن  بددنيها اسددت عنم تعيين اجل  طل  خقرض حال بودع و خا

باشددن بل دده درخواسددت اجددراي طالبه طل  ا  سوي خقرض به هيچ وجه به خعنا فوخ عقن قددرض نماخ

شود و تنها ن تدده  جوا  عقن قرض استنباط نما 651تعهن ناشا ا  عقن است  پس  ا  خفهوم خيالف خادع 

هيددت عقددن باشن و به خاهمان قين »وجه خلزم  است كه آن نيز خربوط به تعيين اجل براي دين خقترض خا

قرض ارتباطا ننارد  قرض عقني است خعوض و دوتعهني و شرط دادن خنفعت نيز اثري در خاهيت آن 

 
  ص 1376  چاپ چهارم  تهران  دارال ت  االسالخيه   25نجفا  شيخ خحمن حون  جواهر ال الم فا شرح شرايع االسالم  ج  -  40

؛  221ع ق  ص  1413  چاپ دوم  قم  خوسوه المعار  االسالخيه  1   ين النين بن علا )شهين ثاناق  خوال  االفهام  ج؛ عاخلا30

  14  ص  1376  چاپ چهارم  تهران  دارال ت  االسالخيه   3نجفا  شيخ خحمن حون  جواهر ال الم فا شرح شرايع االسالم  ج

باشنن )الويوري  جمال النين خقناد بن عبنا     نضنالقواعن الفقهيه علا خذه  خاالبته برخا ا  فقها خعتقن به جوا  عقن قرض  

؛ كركا  شيخ علا بن الحوين  رسائل المحقق ال ركا   352ع ق  ص    1403خرعصا   االخاخيه  چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا    عظما

 ق 187ع ق  ص  1409خرعصا نجفا    چاپ اول  قم  خ ت  آيه ا    عظما1ج
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گردد كه عقن قرض در  خرع عقود خعاوضا است و ال م بودن آن ا  خوضوع عقددن ننارد  لذا خصيص خا

  41گردداستنباط خا

كدده حددنود آن بدده وام گيرنددنع  چنان ه گفته شن  قرض عقني است تملي ا و شبه خعوض  بددنين خعنددا

تملي  خا شود تا او خثل آنچه را گرفته است به وام دهننع با گردانن كه ايددن بيددانگر لددزوم عقددن قددرض 

  بنابراين  خا توان گفت ي ا ا  دالئل خهم ال م بودن عقن قرض اين ه در عقن جددايز بددا بقدداي 42باشنخا

رتا كه در عقن قددرض نظيددر و خثددل آن را برخددا عين  شيص عين خال را خوترد خا كنن  و حال در صو 

گردانن و دليل ديگر اين ه عقن جايز ولو ضمن عقن ال م شرط شود با  هم با خوت و جنون خنفوددخ خددا 

شود ولا در عقن قرض اگر تعيين اجل به وجه خلزم دادع شنع باشن با فوت خقرض  عقن قددرض خنفوددخ 

 خوعن خقرر صبر كننن  نما شود و ورثه او براي خطالبه طل  باين تا

 

 واگذاري حق انتفاع

قانونگذار در بحث عقن واگذاري حق انتفاع صريحاً به لزوم يا جوا  اين عقن اشارع ننمودع و تنها در خددادع 

باشن  ا  آنجايا كه خبناي لزوم قانون خننا اشعار داشته كه حبس خطلق نوبت به خال  قابل رجوع خا  44

 باشننتفاع نوبت به خال  و خنتفع ختفاوت ا  ي نيگر خايا جوا  عقن واگذاري حق ا

 

 

 

 

 

 
انتصار با هم دداري بهمددن برنددا    چاپ هفتم  تهران  ناشر شركت سهاخا1كاتو يان  ناصر  حقوق خننا دورع عقود خعين   ج    -  41

  438و  427  شمارع  1378
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 نتیجه گیري

راجع به حقوق ايران نيز خا توانيم بگوئيم: ا  آنچه كه تاكنون دربارع ي قاعنع عوض و خزاياي آن نوددبت 

 به اصل لزوم گفته شن نتيجه ي ذيل حاصل خا گردد:

لزوم و جوا  قراردادها ح م ي پارچه اي ننارد و همين اخددر نظام حقوقا و )قانون خنناق ايران دربارع ي  

خوج  تصويش و تصتت در نظريات خولفين حقوق دربارع ي خبناي لزوم و جوا  قراردادها شنع اسددت و 

اصل لزوم نيز نتوانوته به طور كاخل اين خص ل را برطر  سا د و نبددود راه ددار خناسدد  در تصددييص و 

در حقوق كصور خا  سردرگما فراوانا را براي حقوق دانان بدده وجددود آوردع تميز لزوم و جوا  قراردادها  

 است و فقنان اعمال قاعنع ي عوض در حقوق ايران بيصتر نمايان خا شود 

در صورتا كه قاعنع ي عوض در حقوق ايران پذيرفته شنع و بر اصل لزوم ترجيح دادع شددود بدده عنددوان 

اي خ وصا و تعيين تعهنات طرفين اثربيش خواهن بود چددرا ي ا ا  قواعن ت ميلا در تفوير قرارداده

كه در خورد لزوم و جوا  عقود خعين اصوالً ابهام خاصا وجود ننارد و ت ليف لزوم و جوا  آن ها توسط 

قانونگذار خصيص شنع است و ا  خطالعه استقرايا عقود خعين استنباط خا شود كه در اكثريت خوارد بين 

ي  قرارداد و خعوض بودن و لزوم آن قرارداد  رابطه خنطقا وجود دارد كه ايددن غيرخعوض بودن و جوا   

خوضوع تناعا كنننع نوعا هماهنگا بين نظام حقوق ايران و نظريه عوض خا باشن  و در واقع هر عقددن 

 خعوض ال م است  در عقن غيرخعوض نوعاً جايز است  خگر به خاطر خ الحا استثناء شنع باشن 
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  1368  چاپ هفتم  تهران  اسالخيه  1اخاخا  سينحون  حقوق خننا  ج .3

  1352  چاپ سوم  تهران  اسالخيه   2  حقوق خننا  ج        "    " .4

  1329ننا  تهران  چاپيانه علما  بروجردي عبنع  خحمن  حقوق خ .5

  1340جعفري لنگرودي  خحمن جعفر  تأثير ارادع در حقوق خننا  چاپ اول  تهران  با نا   .6

  1380حقوق اخوال  چاپ پنجم  تهران  انتصارات گنج دانش    خحمن جعفر       "     "    " .7



 

2522 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال
  

دوم
،شماره چهارم)پیاپی

8
(زمستان

1398
 

  1370م  تهران  انتصارات گنج دانش  حقوق خننا »عقن كفالت   چاپ دو  خحمن جعفر       "     "    " .8

حقددوق جددزا   چدداپ اول  تهددران   -فرهنگ عناصر شناسا »حقوق خددننا  خحمن جعفر       "     "    " .9

  1382انتصارات گنج دانش  

  چاپ اول  تهران  انتصددارات گددنج دانددش    2و1فلوفه حقوق خننا  جلن  خحمن جعفر         "      "     " .10

1380  

خجموعه خحصا قانون خننا  چدداپ اول  تهددران  انتصددارات گددنج دانددش    خحمن جعفر       "      "     " .11

1379  

  1386  چاپ اول  تهران  گنج دانش  1الفارق  ج  خحمن جعفر       "     "    " .12

  1386  چاپ اول  تهران  گنج دانش  4  خحمن جعفر  الفارق  ج     "     "    " .13

  1349صلح   جلن اول  چاپ اول  تهران  انتصارات ابن سينا    -حقوق خننا »رهن     "     "    " .14

دورع حقوق خننا  »حقوق تعهنات   چاپ سوم  تهددران  انتصددارات گددنج   خحمن جعفر         "      "     " .15

  1378دانش  

  1382    خحمن جعفر  فلوفه اعلا در علم حقوق  چاپ اول  تهران  گنج دانش     "     "    " .16

  خحمن جعفر  خجموعه خقاالت تحوالت حقوق خ وصا  چاپ چهارم  تهران  خوسودده       "      "     " .17

  1381انتصارات چاپ دانصگاع تهران   

  1376  چاپ اول  تهران  انتصارات گنج دانش  1حائري شاع باغ  سينعلا  شرح قانون خننا  ج .18

قانون خددننا  چدداپ دوم  تهددران   10ا و تحليلا ا  خادع حائري  خوعود  خبانا فقها اصل آ ادي قرارداده .19

  1373انتصارات كيهان   

  1375دهينا  علا اكبر  لغت ناخه  تهران  انتصارات دانصگاع تهران   .20

  دانصدد نع حقددوق و علددوم سياسددا 1369-1370دروديان  حون علا  تقريرات درس حقوق خننا سه    .21

 دانصگاع تهران 

  1389حقوق انگليس  ترجمه  سلجوقا  خحمود  چاپ اول  تهران  نصر خيزان  رنه داوين  گزينع اي ا   .22


