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 مقدمه:

شود  ايددن اصددل ريصدده در يكا 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 فسخ  اقاله  حكم 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   

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

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 تفكي  عقود خعددوض و غيرخعددوض ا  ا و فقيهان اسالخادر تأليفات نويسننگان حقوقا كصورخ

يكنيگر و اشارع به آثار خعاوضا بودن عقن  به اين خوضوع به دين ي  قاعنع ي حقوقا نگريسددته نصددنع 

است  قانون خننا ايران نيز دربارع ي لزوم و جوا  قراردادها حكم يكپارچه اي ننارد و همين اخر خوجدد  

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

رو  برخا خبناي لزوم و جوا  را به حاكميت ارادع خنتس  نمودع انن  برخا با انكار حاكميددت ارادع  لددزوم 

اي داننن و باالخرع گروع سوم بددراي توجيدده خبندد تصريعا و جعل شنع ا  سوي شارع خاو جوا  را احكاخا

 لزوم و جوا  قراردادها به بناي عقال )ضرورت حفظ ثبات خعاخالتق ختوسل شنع انن 

در خقابل در حقوق انگليس وجود يا فقنان عوض ال م الوفاء يا نبودن قراردادها  نقددش تعيددين كننددنع اي 

ا ختقابددل عوضدد شناسنن كه در آن تعهن يكطرف با  دارد و اصوالً خحاكم انگليس قراردادي را الزام آور خا

 ق Atkins Street,1999: 21شود )  حمايت و همراع 

با توجه به اينكه پطوهش حاضر درصند اثبات اين اخر است كه وعنع ها و تعهناتا كدده اشددياو بددنون 

حتمدداً داراي عددوض پذيرنن  اصوالً الزام آور نيست ندده اينكدده هددر عقددن ال خاعوض در قبال ديگران خا

 باشن   خا

نقش عوض در لزوم و جوا  قراردادها وضعيت چننان خصي ددا نددنارد  اخددا  ا  خطالعدده در حقوق ايران  

شود كه در اكثريت خددوارد بددين غيددر خعددوض بددودن و جددوا  يدد  استقرايا عقود خعين چنين استنباط خا

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

باشن  در خقابل در حقوق انگليس بطور كلددا قددرارداد ا بين نظام حقوقا ايران و نظريه عوض خاهماهنگ

و خمهور باشن  صددورت دوم شود  صورت اول اينكه رسمادر دو صورت خعتبر و ال م االجرا شناخته خا

قوق انگلدديس اينكه عوض پصتوانه آن باشن  ا  آنجا كه اصل بر غير تصريفاتا بودن قراردادها است  در ح
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عوض در تميز قراردادهاي الزام آور ا  وعنع هاي صرف  نقش تعيين كنننع اي دارد  بنابراين  در صورتا 

توانن به عنددوان يكددا ا  قواعددن تكميلددا در كه نظريه عوض در حقوق ايران خورد پذيرش واقع شود  خا

 تفسير قراردادهاي خ وصا و تعيين تعهنات طرفين اثربيش باشن  

 و مبانی آن  مفهوم نظریه عوض   -1

 مفهوم نظریه عوض   -1-1

هنگاخا كه حقوقنانان خا گوينن ي  قرارداد غيررسما باين به وسيله عوض پصددتيبانا شددود  خنظورشددان 

اين است كه تعهنات باين در قال  خعاخله قرار گيرنن )نه در حالتا كه ي  توافددا ا  خددذاكرات خقددنخاتا 

حالتا كه تعهن  بيصا ا  ي  خعاخله كه دربرگيرنددنع خنددافع اقت ددادي اسددت  را خنتج شنع است  بلكه در 

 ق  122: 1390) آداخز و برانزورد   تصكيل خا دهنق 

 دهددن  در دعددويعوض نام فنا ارائه شددنع بددراي خصدداركتا اسددت كدده هددر طددرف در خعاخلدده انجددام خا

  Tyre CoV Selfridge ( ق عوض اينطور تعريف شنع است:1915سال 

عمل يا ترك عمل ي  طرف يا تعهن وابسته به آن كه در واقع ثمددن بددراي تعهددن طددرف ديگددر اسددت و »

 ق   104:  1391) رخضانا نوري     بنابراين  تعهن دادع شنع در قبال ار ش قابل اجرا است «

نويسن: ا  نظر شروط عملا  عوض نقطه اصلا انجام خعاخله است  عوض چيزي اسددت پروفسور آتياع خا

شما خا خواهين آنرا بنست آورين  اگر آن را دريافت نكنين )اگر عوض حاصددل نگددرددق خعمددوالً بدده كه  

گردد و عوض يعنا دليلا براي اجراي ي  تعهن  در طا ساليان ختمددادي دعدداوي نقض قرارداد خنجر خا

نون آن  بسياري خطرح شنع كه اينع عوض را تا حني توسعه دادع انن يكا ا  اركان قددرارداد اسددت كدده بدد 

 ق  106) همان : قراردادي ال م االجرا نيست   

 در دعددوي Lushيكددا ا  تعدداريف عددوض  كدده بسدديار نقددل خددا شددود  تعريفددا اسددت كدده قاضددا 

 Cvrrie V Misa   ارايه كردع است: »ي  عوض خعتبر ا  نظر قانون خمكن اسددت خبتنددا  (1875)سال

بر ي  حا  بهرع فاينع يا خنفعت حاصل شنع براي ي  طرف و يا ي  ترك فعددل تعهددن شددنع  ضددرر يددا 

) خيرخحمنصددادقا    خسارت وارد شنع و يا خسئوليت برعهنع گرفته شددنع توسددف طددرف خقابددل باشددن« 

 ق   21:  1382

عوض را به سادگا بها يا قيمتا كه براي آن وعددنع يددا  (Sir Frederich Pollock)سرفردري  پوالك 

آين  تعريف كرد  اين نظريه در خجلس اعيان ت وي  شنع است؛ اخا اگر اين نظريدده بدده تعهن به وجود خا

عنوان تعريفا ا  عوض به شمار آين  ناقص است  به اين خاطر كه بسيار خبهم اسددت و هدديك كمكددا بدده 

كنن كه آيا عوض در گروع »حقايا خعين« وجود دارد  نظريه اي كدده خنجددر بدده عددنم اين خسئله نماتعيين  
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)   دهددن شود اين است كه عوض دليلا بددراي اجددراي تعهددنات و وعددنع هددا خعنددا خاقطعيت بيصتري خا

Atiyeh,1971: 60 ق 

شود كه االجرا شناخته خا  و خمهور نباشن  در صورتا خعتبر و ال مدر حقوق انگليس اگر قراردادي رسما

توانن براي اجراي قددراردادي اقاخدده ي عوض پصتوانه ي آن باشن به عبارت ديگر ختعهن له در صورتا خا

دعوا نماين كه اثبات نماين در برابر آن عوض خعتبر قانونا تنارك نمودع است  نظريه ي عددوض در واقددع 

ا ا  وعنع هاي صرف كه فاقن ضمانت اجرايددا خعياري است براي تصييص تعهنات قراردادي ال م االجر

هستنن  در بيان فلسفه ي وجودي نظريه ي عوض به اين نكته اشارع شنع است كه تمس  به نظريه خزبور 

گيرد و در واقع براي كاستن ا  داخنه ي اجرايا تعهناتا است كه در روابف خعاخالتا اشياو صورت خا

 ,Treithel) توان آثار آن ها را خلغا نمددود عنم خصروعيت و     نما با فاكتورهايا ا  قبيل اشتباع  اكراع 

بر اين است كه خالف خرد جمعددا اسددت اگددر پذيرفتدده  يرا در حقوق انگليس اعتقاد عموخاق  2002:67

شود كه هرگونه تعهني باين ال م االجرا شناخته شود چرا كه با اين توصيف نظم و ثبات روابف خعدداخالتا 

 افتن د و آ ادي ارادع به خياطرع خاريزدر هم خا

 عوض معتبر و مصادیق آن-1-2

ق  اصطالح عوض ار شمنن بعنوان نوعا حا  بهرع  سددود و يددا 1875)سال  Currie V Misaدر دعوي 

خنفعت به ي  شيص يا نوعا ترك فعل   يان  خسارت يا خسئوليت دادع شنع  تحميل شنع يا تعهن شنع 

توسف ديگري تعريف شنع بود  بنابراين  عوض ار شمنن يعنا هرگونه خنفعت براي ختعهن يا ضددرر واردع 

ا  نظر قانونا براي حمايت تعهن كافا است  به عبارت ديگر  آن عوض ثمن بددراي تعهددن به ختعهن له كه  

 ق  Ibid ) شودطرف ديگر است كه خرينع خا

شددود كدداخالً اجددرا عوض ايفاء شنع يعنا عوضا كه ا  سوي ي  طرف به خحض اينكه قرارداد خنعقن خا

كنن پددول فروشن كه بري توافا خاه بري خاپونن ب 20گردد  براي خثال آستون دوچرخه اش را در قبال خا

آنرا هفته بعن بپرد اد  اگر آستون دستگاع دوچرخه را فوراً تحويل دهن  عوض توسف آسددتون ايفدداء شددنع 

 ق ibid: 108)  است 

 شرایط عوض معتبر-2

 شرايف عوض خعتبر عبارتنن ا  اينكه )الفق باين واقعا يا اصدديل باشددن  )بق ال م نيسددت عوضددين برابددر

باشنن )جق قانونا باشن )دق باين ا  طرف ختعهنله پرداخت گردد )هدق باين خمكن باشن و )وق نباين خربوط 

 ق  Ibid) به گذشته باشن 

 واقعی بودن عوض-2-1
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عوض باين واقعا يا اصيل باشن  خحاكم تعهنات واها يا خبهم يا تعهناتا را كه در آن اصالً هيك خنفعتددا 

كننن  اجرا نيواهنن كرد  »واقعا بودن« عوض ا  جائيكه هيك ضرري به طرفين تحميل نماوجود ننارد يا  

 ق  Ibid)  طريا خراجعه به پروننع هاي ذيل قابل درك خواهن بود 

ق  ي  تعهن توسف ي  پسر جهت دست برداشتن ا  شددكايت 1853)سال  White V Bluettدر دعوي 

شن  به عنوان عوض  تلقا نصن  اين اخر چيزي بدديش تاري نماخبنا بر اينكه با او خاننن برادرش خوش رف

 ق Ibid) ا  ي  تعهن »نيا ردن« پنرش نبود 

 به همين ترتي  ي  تعهن جهت انجام عمل درست براي حمايت ا  ي  قرارداد  خبهم است 

ق  خنيران ي  خعددنن  غددال سددن  1925)سال  .Glasbrook Bros V Glamorgan C.Cدر دعوي 

س را در  خان ي  اعت اب درخواست كردنددن و تقاضددا كردنددن كدده پلدديس بايددن در خحوطدده حفاظت پلي

استقرار يابن  پليس خهيا شن تا اين كار انجام شود و بنابراين  بطور كلا  حفاظددت اخنيتددا پلدديس بدديش ا  

 قIbid) آنچه كه در سرتاسر خنطقه ال م بود اتياذ شن  

احضدداريه اي ا  دادگدداع دريافددت كردكدده خسددتلزم  G  ق1813)سددال  Collins V Godefroyدر دعوي 

بعنددوان  C  شش پنا بدده Cبود  جا تعهن كرد تا جهت اتالف وقت  Gبعنوان ي  شاهن به نفع  Cحضور  

اقاخدده دعددوي كددرد  رهي دادع شددن: ايفدداء   Gعليدده    Cغراخت بپردا د  اخا جا ا  پرداختن آن اختناع كرد و  

 ق Ibid) براي پرداختن خبلغ خذكور باشن  Gتوانن عوضا در قبال تعهن نما Cبوسيله  

ق  پنر ي  فر نن ناخصروع طبيعا تعهددن كددرد يدد  پونددن در 1956)سال  Ward V Byhamدر دعوي 

باعددخ خوشددحالا وي شددود  رهي   هفته به خادر طفل بپردا د بصرط اينكه ا  فر نن بيوبا خراقبت شود و

دادع شن: كه تعهن الزام آور بودع است چرا كه تعهن خادر خنجر به چيزي بيش ا  تعهددن قددانونا صددرف او 

 ق  Ibid)  نسبت به فر نن شنع است 

صرف نظر كردن يا تعهن به انجام دادن عملا  اگر فقف قانون با خعيارهايا خاننن عرف تصييص دهن كدده 

آن عمل خقناري ا  ار ش اقت ادي برخوردار است  عوض خواهددن بددود  آن عمددل خمكددن اسددت چنددين 

دش بدده تنهددايا ار شا را داشته باشن هرچنن كه نتوان ار ش آن را دقيقاً تعيين كرد  اخا »اعتبار واقعا« خو 

 ق Ibid: 83)  عوض خناس  و كافا نيست  

اگرتعهني براي عوضا دادع شنع باشددن كدده آن عددوض غيرواقعددا و خيددالا اسددت  بايددن ناديددنع گرفتدده 

دهن كه عوض ادعا شنع شاخل وعنع يا تعهني است كه اجراي آن تعهن شود چنين خوقعيتا  خانا رخ خا

 ق  Ibid)   با علم و دانش طرفين  ناخمكن است 

 الزم نیست عوضین برابر باشند.  -2-2
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اين قاعنع بنين خعناست كه عوض باين »داراي ار ش باشن اخا ال م نيست كدده برابددر باشددن«  ايددن بددنين 

) رخضددانا   خعناست كه اگر چيزي با ار ش دادع شود  ولا برابر نباشن ايددن عددوض داراي اعتبددار اسددت 

هرچنن عوض باين واجن خاليت باشن اخا ال م نيست با خورد خعاخله ا  لحاظ ار ش خساوي   ق  104:    1391

باشن  خحاكم ار ش خعاخله را خننظر قرار نما دهنن  به شرط اينكه هري  ا  طددرفين آنچدده را كدده تعهددن 

 ق   170:  1390) براوون    شنع است دريافت دارد 

رد خگر اينكه خقنار ار ش بنان دادع شنع باشن  اخا بدده طددور تعهن برطبا قاعنع عوض اجبار قراردادي ننا

  يا آيا توافددا  ق Treithel , 2002: 74) پرسنن كه آيا ار ش كافا دادع شنع است يا نهكلا خحاكم نما

تواننددن وعددنع و دليل اين نيست كدده خحدداكم نما ق Ibid: 74)سيتگيرانه يا غيرخن فانه بودع است يا نه 

كننددن  فين را ار شيابا كننن  خحاكم باين  خانا كه صنخات و خسددارات را ار يددابا خاتعهن هري  ا  طر

عادالنه رفتار كننن  خحاكم نباين در خعاخله اي كه به وسدديله دو طددرف صددورت گرفتدده  خناخلدده كننددن  در 

حقيقت  خانا كه شي ا »خيلا  ياد« يا »خيلا كم« براي چيزي پرداخت نمودع  خمكددن اسددت دليددل و 

ركا براي فري  يا اشتباع باشن يا دادگاع خجبور شود تا به شرطا به عنوان كيفيت خسددئله خددورد بحددخ خن

باشن كه آيا قرارداد اجرا نصنع است  اخا اين خسئله به تنهايا بر اعتبددار اشارع كنن يا با اين سئوال خرتبف خا

  ق Ibid: 68)شود  يتا خاگذارد  گاها اوقات وضعيت قانونا خنجر به نارضاقرارداد تأثير نما

عوض  اگر هم ضرر به ختعهنله و هم سود و خنفعت به ختعهن وجود داشددته باشددن  بر طبا تعريف قنيما

كافا و خناس  است  بنابراين  حتا اگر ختعهن سود و خنفعتا نناشته باشن  ضرر و  يان به ختعهن له كافا 

عوض باين قانع كنننع باشن اخا ال م نيست كددافا و خسدداوي باشددن  يعنددا چيزهدداي  ق Ibid: 68)  است 

 )  ار شمنن  بنابراين  خواع كم و يا ناچيز باشن  اين خستلزم ايددن نيسددت كدده داراي ار ش خسدداوي باشددن 

Ibid: 68ق  

باشددن در  اخا اين نظريه كه نفوذ و خنفعت براي ختعهن به تنهايا كافا و بسننع است تددا ا  شددروط عددوض

تعنادي ا  پروننع ها تأيين شنع است  در پروننع هايا كه در آنها تعهن ها حتا اگددر هدديك ضددرر و  يددان 

 ق Cartwright,2014: 18) آشكاري براي ختعهن نناشتنن به دليل وجود چنين سودي اجرا شنع انن 

: براي خثال  وجددود رابطدده اي عواخل بيصتري نيا  است تا پروننع اي خصمول يكا ا  استثناء ها قرار بگيرد

كه در آن ي  طرف قرارداد قادر است سود و خنفعت ناعادالنه اي را ا  طرف ديگددر بگيددرد  قاعددنع كلددا 

 دهن كه هيك خعاخله اي كه نتيجه عمل ختقابل نيروهاي خعمولا است  با اعتبار نيواهن شن نصان خا

رارداد اين است كه طرفين آ ادنن قراردادهايا را نيا  نيست عوض كافا و برابر باشن  قاعنع كلا حقوق ق

 كه بنان تمايل دارنن خنعقن كننن  

ق  بريج به فيرم اجا ع داد تا دو دي  بيددار ختعلددا 1838)سال  Bainbridge V Firmstoneدر دعوي 

به بريج را و ن نماين  به شرطا كه آنها همانطور كه قرض دادع شنع بودنن  برگرداننع شونن  اف  آنهددا را 
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به قطعاتا جهت و ن كردن تقسيم كرد و آنها را با همان وضعيت برگردانن  ب جهددت جبددران خسددارت 

هي دادع شن كه قراردادي براي برگرداننن ديگهاي بيار به شكلا كاخل وجددود داشددت  اقاخه دعوي كرد  ر

عوض دادع شنع بوسيله خواهان  عبارت بود ا  ترك ت رف ديگهاي بيار براي خنت  خان هرچنن كوتاع  

  قIbid: 110)  جبران خسارت به نفع خواهان  دادع شن 

هن كرد اگر هاي تضددمينا بدده او تسددليم كنددن  ق  بروكس  تع1839)سال  Haigh V Brooksدر دعوي 

 ق  Ibid) بروات خعينا به او بپردا د  هاي تضمين را تسليم كرد كه بعناً خعلوم شن غيرقابل اجرا است   

باشن  بنابراين  اگر الف بنحددو ختقلباندده هرگاع ادعاي تنليس شود  خكفا بودن عوض با ارتباط با آن نما

واقعا ا  ون گوگ است و ب در قبال تابلويا كه در حقيقت بددا ار ش اسددت اي اظهار دارد كه تابلو اثر  

 ق  Ibid) پونن بپردا د  كفايت عوض ارتباط  يادي با ق ن فروشننع براي فريفتن خرينار دارد  50000

توانن عوض باشن؟ قاعنع كلا خقددرر در پرونددنع آيا ي  تعهن براي پرداخت خبلغا كمتر ا  خيزان دين خا

Pinnel's    توانن بعنوان ايفدداء جهددت ق اين است كه پرداخت ي  خبلغ كمتر ا  خيزان دين نما1602)سال

 ق  Ibid)  دين خوجود خحسوب شود 

سنت عليه سا اقاخه دعوي كرد كدده سررسددين  10پونن و   8ق پا بياطر  1602)سال    Pinnel'sدر پروننع  

 2پونددن و  5ه تقاضاي پا   او در اول اكتبر بود  سا ادعا كرد كه بناب  1600آن دين در يا دهم نواخبر سال  

پرداخته و اينكه پا توافا كردع بود تا اين پرداخت را بعنوان ايفاي كاخل ديددن اصددلا   Pپنا به    6سنت و  

 سنت بپذيرد  10پونن و  8به خبلغ  

خددت رهي داد  ولا همچنين خقرر كردع بود كه پردا  Pinnel'sگرچه دادگاع براساس ي  نكته فنا به نفع  

توانن هيك گونه ايفايا جهت تمددام ديددن باشددن  اخددا بددراين قاعددنع كلددا ي  خبلغ كمتر در همان رو  نما

 استثنائات ذيل وجود دارنن:

ق هرگاع بنهكار  بنا به تقاضاي بستانكار  پرداختا  ودتر ا  خوعن ارائه كنن  پرداخت  ودتر ا  خوعن به 1)

شددود  خددع الوصددف ا آن نيسددت و ايددن عددوض خحسددوب خادهن كه او خطلقاً خستحبستانكار چيزي خا

 ا  خوعن كافا نيواهن بود پرداخت خبلغ كمتر ا  خيزان دين بعن 

كه نحوع پرداخت تغيير كنن  پرداخت ي  دين باين ا طريا تسددليم قددانونا باشددن  در دعددوي ق هنگاخا2)

Goddard V O'Brien  ق رهي دادع شنع بود كه دادن ي  چ  در قبددال يدد  خبلددغ كمتددر 1882)سال

باشددن و بددنين ترتيدد  ديددن سدداقف بعنوان ايفاي دينا با ي  خيزان بيصتر اعطاي چيزي خبلددغ خعددادل خا

گردد  دينگاع جنين اين است كه دادن ي  چ  در پرداخت ي  دين خوجددود تغييددر نحددوع پرداخددت خا

دنين  در دعوي شركت با خسددئوليت خحددنود سددا ننگان  سددا دي عليدده ريددس   نيست: بنا به نظر قاضا

 خالصه شنع است   
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 ق Ibid: 111) كه چيزي اضافه شود  ق هنگاخا3)

در اين پروننع ها تغيير  خان يا نحوع پرداخت يا افزودن چيزي با ار ش باين با توافا و به نفددع بسددتانكار 

 ود باشن تا خنجر به ي  برائت ذخه خعتبر ش

 مشروع و قانونی بودن عوض-2-3

پونن  به خاندده شدديص   10عوض باين قانونا باشن  اين واضح است  اگر تعهن كنننع كه ختعهنله در قبال  

شود و در نتيجه باطددل اسددت  هدديك ديگر دستبرد  نن  اين عمل الزاخاً بعنوان عمل غيرقانونا خحسوب خا

ي جسارت نيواهن داشت و اگر اين كددار را انجددام دهددن جهت اقاخه دعوي برخبناي چنين قراردادخجرخا

 پليس سريعاً پا به جرم او خا برد  چرا كه توافقش حناقل به تبانا كيفري خنجر خواهن شن 

ق خال  ي  درشكه آن را بدده يدد  فاحصدده خصددهور بعنددوان 1866)سال  Pearce V Broohsدر دعوي 

توانن جهت اجارع بهاء اقاخه دعوي كنن چددرا   پا  نمافاحصه خانه سيار اجارع داد  رهي دادع شن كه خال 

  1كه او ا  نحوع استفادع ا  درشكه براي انجام عمل  نا اطالع داشته است 

ق به خنظور حمل دريايا ويسددكا ا  انگلسددتان بدده ايدداالت 1929)سال  Foster V Driscollدر دعوي 

خنعقن شن  رهي دادع شن: كدده ورود عددوض   ختحنع در طا دورع اي كه عمل فوق خمنوع بودع و قراردادي

  2)ويسكاق طبا قانون به ي  كصور دوست )اياالت ختحنعق غيرقانونا بودع و قرارداد را باطل نمود

عوض فاقن صراحت و دقددت كددافا اسددت سود و  يان خمكن است واقعا يا قانونا باشن  تعريف قنيما

: نيست  آنها خمكن اسددت 3خفهوم و خعنا به كار رفته انن يرا خفاهيم اصلا »سود« و » يان« حناقل در دو  

اشارع كننن كه داراي خقنار ار ش است يا ثانياً  فقف به اقناخاتا اشارع كننن كه اجراي آنها هم به هر اقناخا

اكنون ا  نظر قانونا ا  سوي ختعهنله ال م و ضددروري نيسددتنن  در خفهددوم نيسددت  در حقيقددت عددوض 

 آين يا ختحمل ضرر شونن  وجود دارد  چنانچه سودي بنست  

دوم   خانا كه كلمات و واژگان خورد استفادع قرار گرفتنن به اين سود و  يان واقعا توجه نصنع اسددت  و 

 با ت ور آنچه كه خمكن است سود و  يان ناخينع شود  جايگزين شنع است   

خحاكم انگليسا هموارع به خفهوم اين دو واژع »سود« و » يان« توجه دارنددن  در بعضددا خوقعيددت هددا كدده 

حتا اگر ضرر و  يان قانونا نيددز ارائدده شددنع باشددن  در   4شونن  بر سود واقعا تأكين شنع است ابحخ خ

شن و اين حالا كه در گذشته عنم وجود ضرر و  يان يا سود واقعا به عنوان تقل  يا فري  خحسوب خا

 باشن كه سود و  يان خمكن است ظاهري باشن بنان خعنا خا

 
1 - Ibid. P.111 
2 - Ibid. P.112 
3 - Treitel. G.H.op.cit.P.69 
4 - Ibid.P.69 
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كنددن  ا براي ختعهن را در چنين خوقعيت هايا كافا و بسننع خحسوب  خمكن است ي  خحكمه سود واقع

حتا در غياب سود قانونا براي او يا ضرر قانونا براي ختعهنله  و خمكددن اسددت )اگرچدده اصددالً قطعددا 

نيستق اين شيوع و رويكرد حناقل به بعضا ا  خوقعيت ها نيز تسري و تعميم پينا كنن  خوقعيت هايا كه 

  5اكم بر سود و  يان قانونا اصرار و پافصاري داشته انندر گذشته در خح

 ضرورت تدارك عوض از طرف متعهدله -2-4

اصلا كه عوض باين ا  سوي ختعهن له پيصنهاد شود  به اين خعناست كه شي ا كه به او وعنع يا تعهني 

ي آن پيصددنهاد كددردع توانن آن را به خورد اجرا بگذارد كه خودش عوض را برادادع انن فقف در صورتا خا

باشن  اگر عوض ا  سوي شيص ثالثا پيصنهاد شنع باشن اين شيص )ختعهنق ديگر چنين حقا نيواهددن 

توانن تعهني داشت  با اين وجود نيا  نيست ختعهن له كل عوض را براي تعهن فراهم آورد: بنابراين  او خا

حني به وسيله نمايننع يا شددري  او يددا را اجرا كنن  كه عوض براي آن تا حنودي به وسيله خودش و تا  

رابطه اي كه بين ختعهددن و ختعهددن لدده وجددود دارد بدده 6به وسيله همكار ختعهنله ديگر او فراهم شنع است 

اصل نسبيت قرارداد خصهور است  ا  آنجا كه طرفين قرارداد باين عوض تهيه نماينن  به عنوان ي  قاعددنع 

كنن خمكددن نيسددت بدده خوجدد  قراردادي خنفعتا دريافت خاكلا  بنين خعناست كه شي ا كه بموج   

قرارداد حقوق را اجرا كنن  خگر اينكه او عوض را عرضه كردع باشن  بدده عبددارت ديگددر  هدديك بيگاندده اي 

براي اين قاعنع وجود خمكن نيست به استناد قراردادي براي عوض اقاخه دعوي كنن  استثنائات خيلا كما

  7دارنن

  Xا دواج كردع بود  براي كمدد  بدده  وج  Xبا دختر  Tق 1861)سال   Tweddle V Atkinsonدعوي 

 Xبپددردا د  خددع الوصددف    Tبه    Tپونن ا  طرف پنر    100در عوض پرداخت    Tپونن به    200تعهن كرد كه  

اقاخه دعوي كرد  رهي  X  وصا Xعليه  Tپونن را پرداخته باشن فوت كرد و در نتيجه   200قبل ا  اينكه او  

جهددت  Tدادع نصنع بود  فقف پددنر  Tتوانن اقاخه دعوي كنن چرا كه هيك عوضا توسف نما  Tدادع شن كه  

  8اقاخه دعوي خستحا بود

ود  نيا  نيست تا به ختعهن خنتقل شود  ختعهنله خمكن در حالا كه عوض باين ا  سوي ختعهن له پيصنهاد ش

اگرچدده ا  ايددن ق Treithel,2002: 81) است عوض را با ترك شغل يا كرايه آپارتمددانا فددراهم سددا د 

شود  عوض خمكن است همچنين ا  سوي ختعهنلدده پيصددنهاد عاين ختعهن نمااقناخات هيك سود خستقيما

  در جايا كه ختعهنله بدده درخواسددت ختعهددن بددا انعقدداد قددرارداد بددا شود بنون اينكه به ختعهن خنتقل شود

 ق Ibid: 81)  بيصن شيص ثالثا  سود را به شيص ثالخ خا

 
5 - Ibid.P.81 
6 - Ibid.P.69  
7 - Law Made Simple. op.cit. P.112 
8 - Ibid.P.112 
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 عوض نباید گذشته باشد  -2-5

عوضا كه خربوط به تعهنات گذشته باشن نما توانن اكنون و در اين قرارداد عوض قانونا شناخته شود   

 ق  111: 1391)رخضانا   رسن اخا خصكل نيست  اين قاعنع عجي  به نظر خا

ق خددردي خاندده اش را بددراي بيددوع اش  در  خددان 1951سال )  Re McArdleبه همين ترتي  در دعوي 

راي فر ننانش در وصدديتناخه اش بجددا گذاشددت  تعميراتددا نسددبت بدده خاندده صددورت حيات او و سپس ب

كار ق ور كردنن  وقتددا تعهددن  بپردا نن  آنها در انجام اينپذيرفت  كه آن بچه ها بعناً تعهن كردنن  سهما

صورت گرفته بود  تعميرات قبالً انجام شنع بود  آن ي  تعهددن بالعددوض بددود و عددوض در قبددال تعهددن 

عوض و همچنين شرط خعاخله نباين گذشته باشن  شرط گذشته  ديگر شددرط نيسددت  چددرا   9است   گذشته

 ق Sims et al , 1988 : 163)  كه اين شرط خربوط به گذشته بودع است و ار ش قانونا ننارد 

فروخت  بعن ا  فروش  Rپونن اسبا به  30در قبال  Tق 1842)سال  Roscorla V Thomasدر دعوي 

 Rاظهار داشت كه اس  سالم و عاري ا  هرگونه عي  است  اخا اس  در حقيقت وحصا بددود و   Tواقعا  

توانن برخبناي اين صحبت فروشددننع كدده اسدد  وحصددا نما  Rاقاخه دعوي كرد  رهي دادع شن: كه    Tعليه  

ت و طبيعددت كدداخالً آرام اسدد  نيست خطالبه خسارت كنن  فروش قبل ا   خانا كه تضمينا خبنا بر صح

  تعهددني 10صورت گيرد  واقع شنع بود  بنابراين  اين خسارت ادعا شنع قسمتا ا  عوض را تصكيل نددناد

كه عوض واقع خا شود باين ناظر به انجام دادن چيزهايا در آيننع باشن  طرف قرارداد نما توانددن عملددا 

 11جاب كنن و عوض قرار دهن را كه قبالً انجام يافته  به عنوان پيصنهاد يا اي

در تعيين اينكه آيا عوض خربوط به گذشته اسددت دادگدداع خلددزم بدده تحقيددا و كارشناسددا در ايددن قضدديه 

 باشن  نما

توانن عوض براي ي  تعهن باشن كه سه شرط در گذشته صورت گرفته در صورتا خاعمل يا اقناخا كه  

ق Treithel, 2002: 78) ختعهن انجام شددنع باشددن  عمل باين به درخواست وتقاضاي -1را داشته باشن: 
اگر در آغا  تعهن پرداخت شددنع باشددن  ا    -3باين اطالع داشته باشن كه پرداخت انجام شنع است؛    -2  12

يكا ا  شروط قاعنع عوض اين است كه عوض قبلا  عددوض   13نظر قانونا قابل استرداد و وصول است 

 
9 -sLaw Text  112همان  و 

10 - Ibid .P.112 

  172  و 1390ترجمه  رحيما خجسته  حسين  چاپ چهارم  تهران  انتصارات خجن   GCSE LAWبراوون   - 11
12 -Treithel.G.H.op.cit. P.78 

13 - Ibid. P.78 
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ام كاري كه شيص ا  قبل خلزم بدده انجددام آن اسددت نمددا توانددن  تعهن به انج14گرددخعتبري خحسوب خا

  15عوض خحسوب شود

 استثنائات بر قاعده عوض و مصادیق آن - 3

گرچه قاعنع اساسا كاخن ال اين است كه عوض براي تأخين ي  قرارداد سادع خعتبر ضددروري اسددت  اخددا 

دهنددن چطددور اصددول خن ددفانه بددراي اجددراي خااستثنائاتا بر اين قاعنع وجود دارد  اين استثنائات نصان  

  استثنائات خزبور عبارتنددن ا : تعهددن خصددروط  16كنننعنالت جهت تعنيل قواعن خص  كاخن ال عمل خا

 انجام تكاليف قانونا  تعهنات ختقابل  ان راف ا  اقاخه دعوي  در ذيل به بررسا اين استثناها خا پردا يم:

 تعهد اخالقی -3-1

جنهم و اوايل قرن نو دهم صورت گرفت تا عوض را بدده گوندده اي تعريددف كننددن كدده تالشا در قرن ه

»تعهنات اخالقا پيصين« را نيز در بربگيرد  برطبا اين نظريه حكم صادر شن كه اخين تركه يا قيم چنانچه 

 دارايا كافا ا  فرد ختوفا در اختيار داشته باشن تا بنها خاترك را بپددردا د شي دداً خسددئول تعهددن هدداي

پرداخت خاترك است و نيز تعهن پرداخت بنها تعهن شنع به خدداطر اعددالم ورشكسددتگا قبددل ا  اعددالم 

ورشكستگا الزام آور است و وعنع پرداخت بنها خصمول قانون خرور  خان يا بنها ختعهن شنع در طا 

وعددنع يددا دوران عنم بلوغ )خردسالاق نيز الزام آور بود  در اين خوارد گفته شنع است كدده عددوض بددراي  

 باشن تعهن  تعهن اخالقا ختعهن جهت پرداخت بنها خا

در اين ختن اصطالح »تعهن اخالقا« در خفهوم خحنودي به كار رفته بود  به خواردي خحنود شنع بود كدده 

آنها تعهن قبلا ختعهن ا  نظر قانونا قابل اجرا نبود يا در دادگاع خاصا كدده دعددوي در آن خطددرح شددنع در

 17 اي بعضا عيوب و نقص هاي قانونا بود بود   يرا دار

»تعهددنات اخالقددا« رهي بدده الددزام آور بددودن   بسياري ا  پروننع هايا كه در آنها برطبددا نظريدده قددنيما

 رونن قراردادها دادع شنع است  اكنون به شيوع ديگري به پيش خا

ه شي اً خسئول تعهددن پرداخددت براي خثال  خنير تركه كه دارايا فرد ختوفا را در اختيار دارد به هيك وج

خاترك نيست؛ يا خسئول تعهنات الزام آور پرداخت كاخل بنها واردع به خاطر ورشكستگا نيسددت  خگددر 

 
  124  و 1382خيرخحمنصادقا  حسين  خسايل تحليل ا  حقوق قراردادها در انگلستان  چاپ اول  تهران نصر خيزان   - 14

 167همان  و  - 15

16 - Ibid. P.113 

17 - Treithel.G.H.op.cit .P.79 
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اينكه با عوض تا ع اي پصتيبانا شود؛ و همين طور در  خينه وعنع و تعهن پرداخت بددنها قبددل ا  اينكدده 

  18خصمول قانون خرور  خان شود  خسئول نيست 

  خوجر  ي  اخطار شش خاهه Hق 1877)سال  Hughes V Metropolitan Railway Coدعوي در 

براي خرين خانه ها با   H)خستأجرق داد  ي  خاع بعن    MRبراي تعمير بعضا ا  خانه ها براساس اجارع به  

MR   خذاكرع كرد  با اتكا بر اينMR   خاع خذاكرات به شكسددت انجاخيددن   2خانه ها را تعمير نكرد  بعن ا

در ق ور كردن ا  تعميددر اقاخدده دعددوي كددرد )خجلددس   MRجهت خطالبه خسارت ا     Hبعن ا  شش خاع  

تددا  خانيكدده   Hاعيانقرهي داد ان اف باين كاخن ال را لغو كنن همانطور كه خذاكرات عمالً تعهني بود كدده  

بددر ايددن خددذاكرات اتكدداء كددرد  بنددابراين  هدديك    MRد خواسته هايش را اجرا نكنددن   خذاكرات اداخه دار

   19تعميراتا انجام نصن

 تعهد مشروط -3-2

در حقوق انگليس اگر تعهني خنوط به شرطا شنع باشن و آن شددرط بددرآوردع نصددود  ا  ايددن رو  تعهددن 

تنن كدده بددا تعهددن ديگددري پيونددنع اصلا نيز اجراء نيواهن شن و در واقع تعهنات خصروط  تعهناتا هسدد 

)در  Central London Property Trust Ltd V High Trees House Ltdخوردع انن  دعددوي 

ساله )ا  طريا سنن رسددماق بددا   99خواهان ها ي  بلوك ساختمانا با اجارع    1937ق  در سال  1947سال  

جندد  و خهدداجرت ختددوالا خددردم ا  پونني در سال به خواننگان اجارع دادع بودنن  با شروع    2500اجارع  

پونن در سال با  1250اجارع دادع شنع بودنن  سپس خواهان ها براي كاهش اجارع به لننن تنها طبقات كما

خواننگان قراردادي خنعقن كردنن  خواننگان كه ق ن فسخ اجارع را داشتنن  در ايددن شددرايف آن اجددارع را 

بدده   1945تددا    1941و ا  سال  فته بود نه به خوج  سنن رسمااداخه دادنن  قرارداد بطور كتبا صورت پذير

پونددن ا    2500آن عمل شن  آنگاع وقتا كه تمام طبقات كاخالً اجارع دادع شننن  خواهان ها اجددارع كاخددل  

 1941را خطالبه كردنن  اساس ادعا اين بود كه هيك عوضا براي تقليل خددورد توافددا در سددال    1941سال  

 1945رهي داد: كه خواهان ها براي دريافددت اجددارع كاخددل ا  سددال    Deningضا  وجود نناشته است  قا

ي  شرط ضمنا وجود داشت خبنا بر اينكدده وقتددا خوقعيددت  1940خستحا بودنن چرا كه در توافا سال  

 خان جن  پايان يابن  اجارع باين به جاي اوليه برگردد  آن براي اجارع دادن به خواهان ها جهت رجوع به 

غيرخن فانه خواهن بود   يرا به استناد آن خوانددنگان اجددارع را   1945تا    1941نسبت به سالهاي    تعهنشان

براي خستأجرانصان كاهش دادع بودن و به استناد اين حقيقت كه اين توافا ا  اجرا شنن تددأثيرات خصدد  

 ق Ibid: 114)  قانونا اولين قرارداد خمانعت كرد آن ي  نمونه ا  تعهنات خصروط بود 

 انجام تكالیف قانونی -3-3

 
18 - Ibid. P.80 

19 - Law Made Simple. op.cit. P.114 
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تعهنات و تكاليفا كه برعهنع هر شيص خحول گردينع و يا توافا شنع و در واقع آن تكاليفا خا باشددن 

كه طبا قانون خا بايست توسف ختعهن انجام پذيرد و ختعهددن در قبددال آن عوضددا دريافددت خددا كنددن آن 

ي اجددراي وظيفدده قددانونا و يددا تعهددن عوض  عوض قانونا خا باشن و اخا اگر ختعهن عوض بيصتري بددرا

 خوجود خطالبه نماين  آن عوض خواجه با خصكل قانونا خا باشن  يرا عوض خوبا نيست   

اينكه خعلما در خقابل آخو شگاها تعهن نماين كه در ا اي پول بيصتر  با حددناكثر توانددايا خددود تددنريس 

هن بود   يرا اين وظيفه اوسددت كدده بدده خواهن كرد  عوض خوبا در خقابل پولا كه خطالبه خا كنن  نيوا

 20اين شكل خذاكرات انجام پذيرفته و توافا شنع درس بنهن 

 بنابراين  به بررسا اين تكاليف در ذيل خا پردا يم:

 وظیفه وضع شده به وسیله قانون -3-3-1

لفددا را وظيفه وضع شنع به وسيله قانون )در برابر وظيفه وضع شنع به وسدديله قددراردادق پاسددخ هدداي خيت

 دريافت كردع است كه به قرار ذيل خا باشن:

 نظم عمومی  -3-3-1-1

خنابع قنيما در نظم عموخا وجود دارنن دال بر اين كه صرف تعهن به اجراي وظيفه اي كه قانون قبالً بددر 

شيص تحميل كردع است عوض خعتبري خحسوب نما شود  اخا اعتبار اين دعوي با توجه به ت ددميمات 

 آخيز است   بعني تردين

حكم واقعا اين است كه پول پرداخته شنع به حكام رسما يا خأخور ا  گيرننع وجه قابددل وصددول اسددت  

 يرا به صورت اخاذي و تظاهر به داشتن اختيار و سمت خأخور اخذ شنع است و اگر چنين تعهددناتا نيددز 

عموخا شكل ناپسنن و ندداخطلوبا   ا  طرف خأخور قانونا دادع شنع باشن با  هم به داليل اينكه ا  نظر نظم

 21ا  اكراع و اجبار )يا اخاذيق خا باشن و يا اينكه خأخور تعهناتا غيرقانونا داشته است 

 اجراي وظیفه به عنوان عوض   -3-3-1-2

تعهنهاي پرداخت جايزع براي اخذ اطالعات دربارع خجرخان خمكن اسددت خنجددر بدده با داشددت جنايتكددار 

اجرا شنع انن  هرچنن شي ا كدده چنددين اطالعدداتا داشددت خلددزم بددود تددا آن   1968شود  اغل  تا سال  

ا نظم شن  ولكرد بنون تردين خرتك  جرم سنگينا خااطالعات را به پليس اطالع دهن  و اگر چنين نما

با اجراي چنين تعهنهايا خرتك  اشتباع نصنع بود   يرا اين تعهناتا كه ا  طرف پلدديس دادع شددنع عموخا

بود خمكن بود خردم را ترغي  به جستجوي اطالعددات كنددن و ا  ايددن رو  خوجدد  دسددتگيري ختهمددين و 

 
  171  و 1390  ترجمه رحيما خجسته  حسين  چاپ چهارم  تهران  انتصارات خجن  GCSE LAWبراوون   - 20

21 - Treithel.G.H.op.cit.P.92  
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ه نظر برسددن يددا بدده خمكن است عوض بدهنن كه عمل يا اقناخاشن  اين خوارد نصان خااجراي عنالت خا

  22خنزله عوض باشن حتا اگر ا  نظر قانونا انجام آن عمل وظيفه عموخا باشن

اظهددار  Corddening  قاضا ق 168: 1382) خيرخحمنصادقا    Williams V Williamsدر دعوي 

داشت: »تعهن به اجراي ي  وظيفه خوجود به نظر خن ي  عوض كافا براي حمايددت ا  يدد  تعهددن خددا 

) همددان : باشن  خصروط بر آن كه چيزي كه با خنافع عموخا در تضاد باشن در خعاخله وجود نناشته باشن «

 ق 168

 عوض هاي دیگر -3-1-1-3

يش ا  آنچه كه خا بايست انجام دهن  عددوض را فددراهم شيص خا توانن با انجام يا تعهن دادن به كاري ب

 سا د كه چنين عوضا با آن حال كه بيصتر انجام پذيرفته است خصكل قانونا ننارد و قابل پذيرش است 

كدده ا  خصددونت اعت دداب  Gelam aranko V Gelasbroch ا  اين رو  صاحبان خعددنن  در پرونددنع

شددن ي ا  پليس حفاظت شننن كه به طور خنطقددا ت ددور خاكنننگان هراس داشتنن خواستار تعناد بيصتر

نيا  است و تعهن دادنن تا هزينه ها را بپردا نن  رهي دادع شن كه خقاخات پليس براي اين تعهددن  بددا ايجدداد 

دهددن كدده پرداخددت حفاظت بيصتر عوض را فراهم كردع بودنن  بنابراين اين تعهن قابل اجرا بود  نصان خا

خنخات »ويطع پليس« خطالبه شود كه ايددن خددنخات ويددطع بدده درخواسددت و تقاضدداي توانن براي  وجه خا

شود شي ا كه بنانها نيا  داشته صادر و انجام شنع است  چنين درخواست يا تقاضايا ا  رفتار ناشا خا

توانن اخنيت آن را بددنون چنددين خددنخات ويددطع اي كنن كه نمايعنا شي ا روينادي را برناخه ريزي خا

كنن  خسئول پرداخت نن  با اين استنالل باشگاع فوتبالا كه خسابقات را در  خين خودش برگزار خاتأخين ك 

هزينه به خقاخات پليس براي برقراري نظم خسابقات است  چنين خسئوليتا بنون در نظددر گددرفتن قددرارداد 

  ق Treithel, 2002: 93)  شود ايجاد خا

 ا متعهد وظیفه وضع شده به وسیله قرارداد ب -3-1-2

وظايف قراردادي  وظايفا خا باشنن كه طرفين تعهن در قرارداد خويش توافا و ترا ي كردع انددن كدده بدده 

 بررسا خوارد خيتلف آن به قرار ذيل خا پردا يم:

صرف اجراي ي  وظيفه قراردادي خوجود  عوض جنيني را بددراي تعهددن تصددكيل نمددا دهددن و قاضددا 

Mocata « در دعويNorth oshen Co V Hunday Co  خيرخحمددن « اين را قانون درستا دانست (

 ق 169: 1382صادقا   

 موارد یا پرونده هایی كه در آنها هیچ عوضی وجود ندارد  -3-1-2-1

 
22 - Ibid. P.92 
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هايا وجود دارد كه اصالً ذكري ا  عوض بيان نگردينع و دادگاع با اتكاء به نظددم عمددوخا   خوارد يا پروننع

وجددود نددنارد نيسددت در  Bنظريه اينكه هيك عوضا براي تعهن جنيددن در چنين خواردي حكم خا دهن  

پروننع هاي خطرح شن كه در آنها دريانوردانا كه خود را خلزم ساخته بودنن تا در سددفر دريددايا خددنخت 

كننن  صاحبان كصتا به آنها وعنع دست خزد باالتر دادع بودنن چنانچه وظايفصان را با كار در كصتا انجددام 

 نظددمگيددري براسدداس داليددل   دهنن  رهي دادع شن كه اين وعنع ها الزام آور نبودنن  در اصددل ايددن نتيجدده

را و انجددام قراردادهدداي ا  اجدد   دريددانوردانبود كه اجراي چنين وعنع هايا خمكن بود خنجر شود    عموخا

 ق Treithel,2002:94) اصلا خود سربا   ننن خگر اينكه به آنها تعهن پرداخت اضافا دادع شود 

اكنون به طور كلا تر دينگاع و نظريه غال  اين است كه تعهنهاي جنين در گروع پروننع هاي حاضر بدده 

رسن دليل اين دينگاع اين باشن كه ختعهنله ختحمددل خاطر بالعوض بودن غيرقابل اجرا هستنن  به نظر خا

يانوردان دادع شنع بددود هيك ضرر و  يان قانونا نصنع است  نما توان چنين وعنع هايا كه در خثال به در

 ق Ibid: 95) بعنوان عوض قانونا به اجراء گذارد  

 سود و منفعت واقعی براي متعهد -3-1-2-2

در جايا كه شي ا وظيفه قراردادي خود را خقروض بودن به شيص ثالثا بنانن و آن را انجام بنهن )يا 

وظيفه قراردادي كس  شنع اسددت  ايددن دهن تا انجام دهنق با توجه به اينكه سود حاصله در عوض  تعهن  

 ق Ibid: 69  )سود واقعا به عنوان عوض در نظر گرفته خا شود 

 Aدر عوض انجددام وظيفدده    Bبحخ چصم پوشا و صرف نظر كردن نصان خا دهن تعهن جنين به وسيله  

و انجام وظيفدده  برطبا قرارداد اوليه بين آنها  الزاخاً به خاطر اجبار و اكراع صورت نگرفته است   Bدر قبال  

A    خمكن است در واقع بهB   سود برسانن  در جايا كه هردو اين شروط خناس  و برآوردع شنع انن حكم

را به خورد اجرا بگذارد عاخل و ركن اصددلا سددود و   Bتوانن وعنع و تعهن جنين  خا  Aدادع شنع است كه  

 خنفعت واقعا خورد تأكين بود 

 عوض هاي دیگر -3-1-2-3

ختعهن له خمكن است با انجام دادن يا تعهن دادن به انجام بيش ا  آنچه كه براساس قرارداد اصلا خلزم به  

دريانوردي اگر در طا سفر دريايا   انجام آن بودع  عوض ديگري را براي تعهن جنين فراهم كنن  بنابراين

سمتهاي شغلا ديگري نيز به او خحول شنع باشن و ا  اين رو  وظايف خضدداعفا را تعهددن و قبددول كددردع 

 باشن  خستحا اضافه دستمزد است   

همين اصل در پروننع اي به كار رفته بود كه سا ننگان كصتا افزايصا در قيمددت تددوافقا بددراي سدداخت 

دنن  به اين دليل كه پول رايجا كه با آن پرداخت صورت گرفته بود كددم ار ش شددنع نفت كش خطالبه كر

خواست تا ضمانت ناخه اجرايا بنهنن  و رهي دادع شددن كدده آنهددا عددوض را بود  قرارداد ا  سا ننگان خا
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افزايش براي وعنع آتا و احتمالا صاحبان فراهم كردع انن تا با افزايش برابر در ضمانت ناخه اجرايا آنها  

 ق Ibid: 96) بها را بپردا نن 

در جايا كه قرارداد با آگاها يا با تراضا و رضايت طرفين تعيين شنع اسددت  بنددابراين  تعهددن پرداخددت 

دستمزد باالتر به كارخنني پس ا  اينكه او به طور قانونا قراردادش را به وسيله آگها خصدديص و تعيددين 

كن است توافا كننن تا قرارداد را فسخ كننن و قرارداد جنيني با كردع است  الزام آور است  يا طرفين خم

 قIbid: 97)  خيزان پرداخت باالتر را جايگزين كننن 

 تعهدات متقابل )دوجانبه( -3-1-3

خاع تحويل دهن و خريددنار در  خددان تحويددل كدداال   6اگر فروشننع اي تعهن دهن تا كااليا را ظرف خنت  

توانن ا  آن اعددراض يددا آين كه هيك ي  ا  طرفين نماعقن ال م به وجود خا  بهاي آن را بپردا د  بالفاصله

) تددوان درخواسددت اجددراي قددول و تعهددن را تددا  خددان تعيددين شددنع نمددود صددرف نظددر كنددن  البتدده نما

Spark,2013:41 ق 

اينگونه تواننن عوض همنيگر باشنن  در نگاع نيست خمكن است  در توضيح اصلا كه تعهنات ختقابل خا

به نظر برسن كه در اجراي تعهنات ختقابل و الزام آور  دادن تعهن يا وعنع صرف ضرر و  يانا نددنارد  در 

دهن ختحمل ضددرر و  يددانا دريافت آن نيز سود و خنفعتا ننارد  اخا اينگونه نيست كه شيص  تعهني خا

   يرا  اگر اين الزام و تعهددن دربددارع خواهن شن به اين دليل كه ا  نظر قانونا خلزم به اجراي آن بودع است 

ي  وعنع خطرح شنع است  باين در خورد ساير وعنع ها و تعهنها نيز خطرح شنع باشن  ا  اين رو  »شرح 

و تفسير« خسأله خورد اختالف است  احتماالً دليل اين اصل و قاعنع سادع  تراست    ا  اين رو آنها شددرط 

  سا نن هم خاعوض در خورد تعهنات ختقابل را فرا

 وعنع يا تعهن در صورتا كه اجراي آن در نظر گرفته شود بعنوان تعهنات ختقابل خحسوب خا شود 

در قبددال كددار انجددام شددنع  Cو  Dق  پيمانكدداران 1966)سال  Doc Builders Ltd V Rees در دعوي

خصكالت خالا قددرار دارنددن در    Cو    Dدانسته كه پيمانكاران  پونن خطالبه كردنن  خانم آر خا  482براي آر   

پونن را قبول نمود و اظهار داشددت كدده اگددر پيمانكدداران آن   300براي تسويه حساب كاخل ا  طريا چ   

پونن را نيز پرداخت نما كنن  پيمانكاران دي و سددا بددرخالف   300خبلغ را قبول نكننن به آنها همان خبلغ  

 Dاقاخه دعوي كردنن  رهي دادع شن كه پيمانكدداران    پونن  182خيلصان قبول كردنن اخا بعناً جهت باقيماننع  

تواننن ادعاي جبران خسارت نماينن  هيك عوضا براي توافددا پيمانكدداران جهددت دريافددت كمتددر خا  Cو  

باشنن   يددرا آقددا و خددانم ريددس بددا ايجدداد وجود نناشت  همچنين آنها ا  خطالبه باقيماننع پول خمنوع نما

  قMcKendrick,2012: 89) بطور غيرخن فانه عمل كردع بودنن تهنيناتا نسبت به پيمانكاران  

 مصالحه و چشم پوشی از ادعا  -3-2
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دهن تا ادعاي كننن  در خوقعيت نيست  شي ا تعهن خاسه خوقعيت  ضرورت بحخ حاضر را ايجاد خا

ننهن با اعتبار يا خورد دهن تا انجام  خعتبر و قانونا را اجرا نسا د  در خوقعيت دوم ادعايا كه او تعهن خا

كنن  بنون اينكه تعهن تردين است  و در خوقعيت سوم  در واقع او به سادگا ا  اجراي ادعا صرف نظر خا

 يا وعنع اي جهت ان راف بنهن كه به بررسا خوارد ذيل خا پردا يم:

 ادعاي قانونی و غیرقانونی  -3-2-1

ض خوبا براي ي  تعهددن اسددت كدده در خقابددل دادع وعنع و تعهن اجرا نكردن ادعاي خعتبري  صريحاً عو 

تواننن به نحددو   ختضرر شود  خاBبه خاطر غفلت يا اهمال پذيرفته شنع توسف    Aشود  براي خثال اگر  خا

دهددن  را تحت پيگرد قرار نما  Bدر اين خورد كه    Aخوثري در خورد ادعا خ الحه يا سا ش كننن  و تعهن  

 ن تا خسارت يا غراخت توافا شنع را بپردا د  كنفراهم خا  Bعوضا براي وعنع 

كنن كه ي  طرف ق ن داشته تا حقوق و ادعاهايا را واگذار كنددن دادگاع به سادگا استنباط يا استنالل خا

رسن نكته اساسا و تعيين كنننع در پروننع توانسته خطلع بودع باشن  به نظر خاكه ا  آنها ناآگاع بودع و نما

SAVALI (Bank of Credit and Commerce international ق اين بود كه هيك ي  ا  طرفين

توانسته ا  اين اخكان خطلع بودع باشنن كه كارخنن خمكن است به خوج  قانون  ادعاي خسددارت هدداي نما

)اعادع حيثيتق داشته باشن  اگر كارفرخا ا  اين اخكان خطلع بود  به هدديك وجدده كارخنددن خعنوي خاننن بنناخا

شن  با اين وجود كارخنن با آگاها دعوي خزبور را خ ددالحه و حددل و ف ددل خددا ن خسئله خوفا نمادر اي

  قIbid : 88) كنن 

 ادعاهاي بی اعتبار و مورد تردید  -3-2-2

 ادعاهايا هستنن كه يا اعتبار قانونا ننارنن و يا در اعتبار آنها ش  است 

 ادعاهاي شناخته شده بی اعتبار -3-2-2-1

 B  ادعايا با اعتبار بود و هيك عوضا براي وعنع اي كه در عددوض بدده Aشن كه وعنع و تعهن ت ور خا

برد و ادعايا نيز نناشت سودي نما  Aاگرچه طرف تعهن نبود  و ا  تعهن    Bدادع بود وجود نناشت   يرا  

اين رو  خا بينيم   در عين حال اين ادعا به دليل ناچيز و كم ار ش بودن چصم پوشا و صرف نظر شن  ا 

ادعاهايا خورد شناسايا قرار خا گيرد و حتا خطرح و اقاخه خا شود ولا به دليددل خعتبددر نبددودن عددوض 

 ق Treithel , 2002 : 88) چنين ادعايا با اعتبار بودع و آثار قانونا بر آن بار نما شود 

 ادعاهاي مورد تردید یا مشكوك -3-2-2-2

خوج  قانون خورد تردين است  خمكن است خنجر به ضرر و  يان خواهان و سددود در جايا كه ادعايا به  

 ق Ibid : 88)  و خنفعت طرف ديگر شود 
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شددود  يعنددا بنابراين  چنين تعهني  عوض خوبا براي تعهن ختقابل است كه به وسيله طرف دوم دادع خا

دهددن تددا ا  ف اول نيز تعهن خاكنن  طربه خاطر اينكه ي  طرف خبلغا پول را به طرف ديگر پرداخت خا

 ق Ibid: 88) ادعاي خود صرف نظر كنن 

پس خا بينيم چنين ادعاهايا نيز ظنا و با تردين اظهار خا گردد قابليت استماع را نناشته و خواجدده بددا رد 

 خا باشن   

 ادعایی كه به اشتباه معتقدند با اعتبار است -3-2-2-3

كنن كه ذي حا است و ادعددايش قددانونا اسددت ولددا پددس ا   خواردي هم وجود دارنن كه خنعا فكر خا

طرح دعوي يا بررسا ختوجه خا شود كه اشتباع استنباط خا كرد  و هيك حقا ننارد و نما توانن ادعددايا 

داشته باشن و يا حتا فكر خا كردع كه عوض داراي ار ش و خاليت است كه بعناً ختوجدده خددا گددردد كدده 

    چنين نيست 

 عوض با سایر قواعد  تعارض قاعده ي -4

 تعارض با برخی از مقررات عقود معین  -4-1

ا  بررسا استقرايا عقود جايز اين اخر قابل استنباط است كه بين غيرخعددوض بددودن قددرارداد و جددوا  آن 

 رابطه وجود دارد 

قانون خددننا در ا  طرف ديگر در نظام حقوقا ايران و فقه اخاخيه كه خهمترين خنبع الهام بيش نويسننگان 

باشددن و در تنظيم خقررات عقود خعين بودع است ال م بودن عقود خعوض اخري خسلم و پذيرفتدده شددنع خا

) بيان آثار خعاوضا بودن عقود  به ال م بودن به عنوان يكا ا  اساسا ترين ايددن آثددار اشددارع شددنع اسددت 

 ق   174:  1389خحقا داخاد   

 

 تعارض با اصل لزوم -4-2

قانون خننا كه حكم قراردادهاي خ وصا و عقود غيرخعين را بيان خا كنن خفاد ايددن خددادع   10  خفاد خادع

به هيك وجه خبين لددزوم يددا جددوا  اينگوندده ق    175:    1351) صفايا    برخالف گفته پارع اي ا  نويسننگان

سددننگان قراردادها نيست و ا  ساير خواد قانون خننا نيز حكما در اين خ وو به دست نمددا آيددن  نوي

در ايددن بددارع ق    71:    1373) حددائري    حقوقا نيز در اين خورد بحثا را خطرح ننمودع  و تنها يكا ا  آنان

خا گوين: »قراردادهاي خذكور اصوالً ال م هستنن خگر اينكه براي طرفين يا يكا ا  آن دو حا فسخ وجود 

 داشته باشنن« 
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ظددام حقددوق قراردادهدداي ايددران بددا خصددكل خواجدده خهم ترين خسأله اي كه اعمال قاعنع ي عوض را در ن

نماين  پذيرش اصل لزوم قراردادها در اين نظام حقوقا است  برخبناي اصل لددزوم  هرگدداع در ال م يددا خا

جايز بودن عقن ش  و تردين پيش آين و دليل ويطع اي هم بر هري  خوجود نباشن با جاري ساختن اصل 

حاكميددت ق    8ع ق :    1417) نراقددا      البته  در فقه برخا ا  فقيهددانشودخزبور  لزوم عقن نتيجه گرفته خا

 چنين اصلا را انكار كردع و خنعا شنع انن كه اصل  عنم لزوم است خگر اينكه لزوم عقني ثابت شود 

 174:    1390و صددفايا      23:    1368) اخاخا    اخا آنچه كه خسلم است بسياري ا  نويسننگان حقوق خننا

 داننن خااين اصل را خعتبر و يكا ا  پايه هاي استنباط احكام در حقوق اسالخاو نيز فقها ق 

در تأليفات فقها خبناي اصل لزوم را عموخاتا هماننن »اوفوا بددالعقود« دانسددته انددن و نويسددننگان حقددوق 

نويسنن: نماينن  يكا ا  حقوقنانان در اين بارع خاق م را خبناي اصل خذكور خعرفا خا  219خننا نيز خادع  

»اصل لزوم« يكا ا  قواعن حقوق است كه حكم لزوم را به عنوان حكم اصددلا بددراي عقددود خقددرر كددردع 

است  خفاد اصل لزوم عقود ي  حكم ظاهري نظير آنچه در اصول عملا انعكاس دارد  نيست و اين اصل 

ا  ضددروريات   است واقعددا كددهخنح راً براي رفع سرگردانا در خوارد خصكوك  وضع نصنع بلكه حكما

ق م و  219 ننگا خعاخالتا جاخعه  ريصه گرفته و براي عقددود ثابددت شددنع اسددت  بدده ايددن جهددت خددادع 

عموخات فقها در خوقعيت وضع ي  حكم واقعا قانونا  لزوم را به عقود نسبت دادع اسددت ندده در خقددام 

 ق  258 – 257: 1379) شهيني   رفع تحير و بالتكليفا 

آن ترديني وجددود نددنارد  وان بيان داشت كه: در پذيرش اصل لزوم و خزاياي عملاتدر پاسخ اين ادعا خا

ا  اخا خسأله اساسا اين است كه در نظام عقددود خعددين  علددا رغددم پددذيرش اصددل لددزوم  بدديش ا  نيمددا

قراردادهايا كه احكام آن ها توسف شارع خقنس خقرر گردينع  به صراحت جايز اعالم شنع انددن كدده ايددن 

تددوان ادعددا رخاسته ا  ضروريات  ننگا اجتماعا است  حال با توجه به اين خوضوع چگوندده خااخر نيز ب

نماينن  در هر صورت نمود كه هر قرارداد خ وصا كه اشياو براي رفع نيا هايصان بين خود خنعقن خا

بدده عقددود باين ال م دانسته شود  خگر در خ الح و ضرورياتا كه شارع را بر آن داشته كه عقددود خعددين را  

ال م و عقود جايز تفكي  و احكام آنهددا را بيددان نمايددن  در قراردادهدداي خ وصددا كدده تعنادشددان هددم 

 غيرخح ور و با شمار است  وجود ننارد؟

كه اين خوضوع با توجدده بدده بررسددا اسددتقرايا انجددام يافتدده در ايددن  -ولا اگر خعيار عوض پذيرفته شود

آين كه بر در حقيقت خعياري واقعا به دست خا  -قابل استنباط است پطوهش ا  روح خقررات عقود خعين  

 توان در باب لزوم يا جوا  قراردادهاي خ وصا داوري نمود خبناي آن به سهولت خا

ظاهري است كه صرفاً به دليل ضروريات نظام كنن  حكماآنچه كه اصل لزوم بيان خابه نظر خا رسن كه  

واقعا و قاعنع ي عوض برخاسته ا  خالحظات اقت ادي است كه حكما  خعاخالتا خقرر شنع  اخا خحتواي

دارد  به بيان ديگر در حقوق ايران نيز با پذيرش چنن خورد استثنايا كدده ا  قاعددنع ي خردپسنن را بيان خا



 

 

 

983 

صلنامه علمی )مقاله علمی 
ف

ـ
ی( جامعه 

پژوهش
ی سیاسی ایران، سال

شناس
  

سوم،شماره 
دوم

)پیاپی 
10

)
تابستان 

1399
 

توان ادعا نمود كه در اكثريت خوارد بين غيرخعوض بودن و جوا  ي  قددرارداد كننن  خاعوض تبعيت نما

بودن و لزوم آن قرارداد رابطه ي خنطقا وجود دارد و اين در خرحله ي ثبوتا است و خقنم بددر و خعوض  

 باشن خرحله ي اثبات كه خحل استناد به اصل لزوم خا
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 نتایج و پیشنهادات: 

 نتیجه  -الف

 نتايج حاصل ا  تحقيا حاضر به شرح ذيل است:

در اين پطوهش نتيجه ايا كه ا  حقوق انگليس خا گيريم اين است كدده لددزوم و جددوا  قراردادهددا بدده   -1

عوضين قرارداد بستگا دارد  به خعناي ديگر اگر قراردادي ال م باشن بايستا داراي عددوض نيددز باشددن  در 

د صورت اول اينكه حقوق انگليس به طور كلا قرارداد در دو صورت خعتبر و ال م االجرا شناخته خا شو 

رسما و خمهور باشن  صورت دوم اينكه عوض پصتوانه آن باشن  پس خا بينيم وجود يا فقنان عوض در 

بود يا نبود قابليت الزام آور در قراردادها  نقش تعيين كنننع اي دارد و خحاكم انگليس قددراردادي را الددزام 

 يت و همراع شود   آور خا شناسنن كه در آن تعهن يكطرف با عوض ختقابل حما

راجع به حقوق ايران نيز خا توانيم بگوئيم: ا  آنچه كه تاكنون دربددارع ي قاعددنع عددوض و خزايدداي آن   -2

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

نظام حقوقا و )قانون خنناق ايران دربارع ي لزوم و جوا  قراردادها حكم يكپارچه اي ننارد و همين اخددر 

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

اصل لزوم نيز نتوانسته به طور كاخل اين خصكل را برطرف سا د و نبددود راهكددار خناسدد  در تصددييص و 

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

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

 پیشنهادات -ب

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

ن بود چددرا يكا ا  قواعن تكميلا در تفسير قراردادهاي خ وصا و تعيين تعهنات طرفين اثربيش خواه

كه در خورد لزوم و جوا  عقود خعين اصوالً ابهام خاصا وجود ننارد و تكليف لزوم و جوا  آن ها توسف 

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

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

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   

تواننن دربارع لزوم يا در باب قراردادهايا خا  ق م تصريح شنع10ا  آنجا كه اصل آ ادي قراردادي در خادع  

جوا  آن ها ت ميم گيري نماينن لكن اگر در چنين قراردادي طرفين خوضوع لزوم يددا جددوا  را خسددكوت 

توانن با استناد به قاعنع ي عوض به عنالت دربارع ي ال م يا جايز بودن قرارداد خزبور گذاردع باشنن را خا

احياناً در خواردي بر خبناي قاعنع ي عوض كدده خعيددار آن ثبددت بدده اصددل لددزوم   اتياذ ت ميم نماين و اگر
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واقعا تر است نيز تكليف لزوم يا جوا  قراردادي خصيص نصود به عنوان آخرين راهكار به اصددل عملددا 

لزوم عقود استناد خواهن شن و با نظر به اينكه تاكنون هيچگونه بررسا و تحقيا جدداخعا پيراخددون چنددين 

هم بحخ برانگيز  به عمل نياخنع است  اين خهم خا طلبن حقوق دانان با بررسا و تأخل  با ارائدده خوضوع خ

طريا  بتواننن  خينه تجنيننظر و يااصالحاتا را در قانون خددننا توسددف قددانون گددذار  جهددت اسددتفادع ا  

ات طرفين بددا قاعنع عوض به عنوان يكا ا  قواعن تكميلا در تفسير قراردادهاي خ وصا و تعيين تعهن

 186و  185ت وي  و اضافه شنن خادع اي به قانون خننا را خحقا كننن و بدده نظددر نگارنددنع  خددثالً خددواد 

 قانون خننا در تعريف عقن ال م و جايز بنين قرار اصالح گردد: 

قانون خننا »عقن ال م عقني است خعوض و به وسيله عوض قانونا حمايت و پصددتيبانا شددنع   185خادع  

براي طرفين الزام آور بودع و هيك ي  ا  طرفين قرارداد حددا فسددخ آن را نناشددته باشددن خگددر در   باشن و

 خوارد خعينه«  

 منابع و مآخذ :

 منابع فارسی  –الف  

  صددفايا  سينحسددين  23  و  1368  چاپ هفتم  تهران  اسددالخيه   1اخاخا  سينحسن  حقوق خننا  ج   -1

 1390دوا دهم  تهران  نصر خيزان  قواعن عموخا قراردادها  چاپ  

 1390ترجمه  رحيما خجسته  حسين  چاپ چهارم  تهران  انتصارات خجن   GCSE LAWبراوون    -2

لسددتان  ترجمدده  خوسددوي  جان ان  آداخز و راهبر براونزورد  تحليددل و نقددني بددر حقددوق قددرارداد در انگ -3

 سينخهني

انتصارات كيهان   قانون خننا  چاپ دوم  تهران 10دع حائري  خسعود  اصل آ ادي قراردادها و تحليل ا  خا -4

1373 

قسمت قراردادها  چاپ هفتم  تهران   LAWTEXTSرخضانا نوري  خحمود  ترجمه تحت اللفظا و روان  -5

 1391انتصارات بهناخا   

م  قسددمت قراردادهددا  چدداپ هفددت LAW TEXTSرخضانا  نوري  خحمود  ترجمه تحت اللفظددا و روان  -6

 1391ات بهناخا   تهران  انتصار

  چاپ هفتم  تهران  انتصارات بهناخا  Law Textsرخضانا  نوري  خحمود  ترجمه تحت اللفظا و روان  -7

1391   

  چاپ اول  تهران  انتصارات ع ر حقوق  2شهيني  خهني  حقوق خننا اصول قراردادها و تعهنات«  ج   -8

1379   

هنات و قراردادها«  چاپ اول  تهران  انتصددارات   »تع2صفايا  سينحسين  دورع خقنخاتا حقوق خننا  ج -9

 1351خنرسه عالا حسابناري   
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