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Abstract
Legal norms are a tool for regulating relations between legal subjects, so the more complex the
relationship between legal subjects, the more complex the legal norms will be. On the other hand, one
of the main concerns in the legal field is the logical order of the norms. That is why the existence of
disorder in the set of legal norms has always been criticized by lawyers. The cause of termination of
obligations is one of those legal concepts that has been widely criticized by lawyers and legal writers
for its design and discipline under Article 264 of the Civil Code. In the present study, which has been
written in a descriptive and analytical way, it will be seen that in the light of the legal formalism
approach and fuzzy logic governing the relations between legal subjects and through the first legal
norms, the cause of extinguishing obligations and Article 264 of the Civil Code as a whole, which
have a logical order, have been designed and enacted.
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 .1عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران
 .2استاد ،گروه حقوق ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 6931/70/61 :ـ تاریخ پذیرش)6933/71/70 :

چکیده
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوقاند .در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعـان حقـوق بیرـتر
باشد ،به طریق اولی ،پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیرتر خواهد شد .از سویی ،یکـی از ددددـههـای الـ ی در فیـای حقـوق نظـم
منطقی حاکم بر هنجارهاست .به همین سبب بینظمی در مجموعة هنجارهای حقوقی همیره مورد انتقاد حقوقدانان بوده است .اسـبا
سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن ،ذیل مادة  410قانون مدنی ،عمومـاً
مورد انتقاد حقوقدانان و محققان حقوقی قرار گرفته است .در پژوهش حاضر ،که با روش تولـیفی و تح ی ـی بـه رشـتة تحریـر درآمـده
است ،مراهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بـر روابـط میـان تابعـان حقـوق و بـه طریـق اولـی
هنجارهای حقوقی اسبا سقوط تعهدات و مادة  410قانون مدنی در قالب یک مجموع کـه نظمـی منطقـی دارد طراحـی و بـه تصـویب
رسیده است.

کلیدواژگان
تعهدات ،سقوط تعهدات ،فرمالیسم حقوقی ،منطق حقوق.

 −رایانامة نویسندة مسئولhassan.borji5530@gmail.com :

85

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار و تابستان 7911

مقدمه
در عالم حقوق ،هنجارهایی وجود دارند که رسالت آنها تنظیم روابط میاان تابااان حقاوق اسات ابتادا
نیازهایی برای تاباان حقوق ایجاد میشود و سپس تاباان برای رفع نیازهای خود روابطی را با یکدیگار
ایجاد میکنند تاباان به دنبال تأمین منافع خود هستند تأمین منافع به میزان قدرت بستگی دارد هار چاه
میزان قدرت بیشتر باشد ،منافع بیشتری نیاز تاأمین مایشاود ( )Ehrenberg 2016: 101-102الزم اسات
هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را مهار کنند این هنجارها ابتدا در قامت هنجارهاای اخققای و
سپس در قامت هنجارهای حقوقی در فضای روابط میان تاباان حقوق ظهور مایکنناد ( Gardner 2012:

 )191در نتیجه ،نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخققی تا حادود زیاادی ساایهای از نظام و شاکل
نیازها و منافع و قدرتاند یکی از چالشهای مهم در عالم حقوق این است که آیا اساساً نیازهاا و مناافع
و قدرتْ نظم منطقی دارند تا به تبع وجود این نظم بتوان ادعا کرد در فضای هنجارهای عالم حقاوق نیاز
نظمی منطقی حاکم است؟ در پاسخ به این پرسش دو رویکرد اصلی میاان فقسا ه و نویساند ان عاالم
حقوق شکل رفته است؛ برخی قائل به وجاود نظام منطقای و مشار

در فضاای نیازهاا و مناافع و

قدرت نیستند و در نتیجه به طریق اولی به وجود نظم منطقی در فضای هنجارهای حقوقی قائال نیساتند
و در مقابل برخی دیگر فضای هنجارهای حقوقی را دارای نظمی منطقای مایدانناد و بار آناناد کاه در
فضای هنجارهای حقوقی فرمالیسم حقوقی وجود دارد ()Aspremont 2017: 163-165

۱

مبنای اصلی فرمالیسم توجیهپذیری حقوق است عالم حقوق مجموعهای از هنجارهای بینظام
و بیمنطق نیست ،بلکه در بطن هنجارهای یادشده و نحوة ارتباط آنها با یکدیگر و نیز آثار آنهاا
نظمی منطقی مشهود است ( )Robertson 2014: 206در پرتو این نظم منطقی است کاه هنجارهاای
عالم حقوق قابل درک و وجود آنها توجیهپذیر خواهد شد در نتیجه الزم است برای بررسی دقیق
هنجارهای حقوقی رویکرد فرمالیسم حقاوقی در نظار رفتاه شاود در پاهوهش حا ار یکای از
مباحث مهم و کاربردی حقوق مدنی ،یانی مادة  462قانون مادنی ،و اسابا

ساقوط تاهادات در

پرتو فرمالیسم حقوقی بررسی میشود
 1البته  hwg lrhgiفارغ از اینکه آیا فرمالیسم حقوقی ناشی از نظم منطقی موجود در فضای نیازها و مناافع و قادرت و باه
طورکلی فضای روابط میان تاباان حقوق است یا خیر؟
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مفهوم فرمالیسم حقوقی
در تحلیاال روابااط حقااوقی بایااد عواماال متاااددی از جملااه م اااهیم ،هنجارهااای ماااهوی ،و نیااز
ساختارهای الزم برای اعمال هنجارهای یادشده در نظر رفته شود رویکرد فرمالیست حقوقی ،باه
بیان ساده ،عوامل یادشده و ارتباط میان آنها و نقش فردی و سیستمی هر یک از آنها را در روابط
حقوقی بررسی میکناد

(2007: 60-61

 )Loizidouم ااهیم و رواباط حقاوقی در عاالم حقاوق از

منظرهای مرتلف چهرههای مرتلف دارد؛ مثقً م ااهیمی مانناد جاال ،زناا ،و

از منظار حقاوق

کی ری چهرهای مت اوت با فضای غیرکی ری دارند در نتیجه دست یافتن به نگااهی جاامع و ماانع
کاری دشوار است از منظر رویکرد فرمالیسم حقاوقی ،در واقاع ،باا بررسای عوامال یادشاده ،اوالً
نگاهی جامع در زمینة روابط و م اهیم حقوقی حاصل میشود و ثانیاً قطاات مرتلف نظام حقاوقی
توجیهپذیر میشود ()Redondo 2013: 155
توجیه پذیری نیز به نوبة خود یکای از عوامال بسایار مهام در فرایناد پاذیری و پایبنادی باه
هنجارهای حقوقی است در نتیجه ،شاید بتوان ت رویکارد فرمالیسام حقاوقی اوالً باه ت کیاک
ماهیت و قالب م اهیم و روابط حقوقی و ثانیاً به تحلیل نقش هر یاک از آنهاا در شاکل یاری و
تنظیم روابط حقوقی میپردازد ()Sharpe 2020: 93-94
ستون فقرات رویکرد فرمالیسم حقوقی توجیهپذیری است در رویکرد فرمالیسم حقاوقی عاالم
حقوق صرفاً مجموعهای از هنجارها و مقررات حقاوقی نیسات؛ هنجارهاا و مقاررات یادشاده در
پاسخ به تأمین یک نیاز طراحی شدهاند در رویکرد فرمالیسم حقوقی همة وجوه رواباط اجتمااعی
به دقت مد نظر قرار می یرند البته نباید از نظر دور داشات کاه در طراحای و تنظایم هنجارهاا و
مقررات حقوقی الزاماً همة ابااد حیات و روابط اجتماعی مد نظر قارار نمای یارد و ممکان اسات
تادادی از آنها (اغلب اخقق و مذهب و اقتصاد) در نظار رفتاه شاود

( ;Eisenberg 2018: 9-11

)Weinrib 2010: 327-328
در فضای حقوق شکلی یا به تابیری «حقوق در نزد محاکم» قانون شکلدهندة روابط تابااان حقاوق
است بدین مانا که چنانچه طرفین اختقف در ارتباط با الزامات خارج از قرارداد اختقفی داشاته باشاند
این مواد قانون مدنی است که رابطة آنها را نزد مرجع حلوفصال اخاتقف قالاببنادی مایکناد ایان
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مو وع در واقع اهمیت نگاه فرمالیستی به عالم حقوق را نشان میدهاد زیارا چنانچاه نگااهی جاامع و
مانع به هنجارها و م اهیم و ساختارهای حقوقی وجود نداشته باشاد ،مرجاع حالوفصال اخاتقف باه
واسطة فقدان درک صحیح از رابطة حقوقی و نیز قانون حاکم بر رابطة یادشاده نمایتواناد باه حال یاا
حسب مورد به فصل مو وع اختقف بپردازد ()Keith & Robert 2005: 689-690
در نگاه رویکرد فرمالیسم حقوقی باه صاورت تواماان هار دو بااد درونای و بیرونای اجازای
تشکیلدهندة روابط و هنجارهای حقوقیا از جمله م اهیم ،اصاول ،قواعاد ،هنجارهاای مااهوی و
ساختاریا در نظر رفته میشود همة اجزای یادشده در واقع برشهای مرتلف تشکیلدهندة یک
کل محسو

میشوند نکتة اصلی اینجاست که اجزای یادشده چگونه در ام اول به یاکدیگار و

در ام دوم به کلِ مورد نظر مرتبط میشوند به بیاان ساادهتار ،آیاا ایان اجازا صارفاً باه واساطة
همجواری احتمالی با یکدیگر ارتباط پیدا کردهاند یا به واسطة داشتن یاک رابطاة سیساتمی یاتای
اجزای سازندة یک کل یاتاً منسجماند ()Siltala 2011: 197-199; Pineschi 2015: 36-38
در رویکرد فرمالیسم حقوقی ،عوامل مرتل ی که یک رابطه یا هنجار حقوقی را توجیه میکنناد
دقیق بررسی میشوند ارتباط میان این عوامل توجیهکنناده یکای از مساائل اساسای در فرمالیسام
حقوقی است مسئله اینجاست که نقشآفرینی عوامل توجیهکننده ان ارادی و مساتقل اسات یاا باه
صورت نظاممندا سیستمی و در قالب یک مجموعة منسجم که نظم منطقی دارد یکی از محورهای
اصلی در تحلیل فرمالیسم حقوقی ت کیک میان قالب و ماهیت رواباط حقاوقی اسات در رویکارد
فرمالیسم حقوقی هدف این است که عالم حقوق به صورت یک مجموعة توجیهکنناده نشاان داده
شود برای این منظور ،سه عنصر مهم باید مد نظر قرار یرد :ماهیت ،ساختار ،مبنا

( Weinrib 2010:

)328-330; May 2010: 7-9
در رویکرد فرمالیسم حقوقی ،افق اصلی رسیدن به رویهای هنجارمند است که یاتااً قابال درک
باشد اما این قابل درک بودن از کجا ناشی میشود؟
در عالم حقوق نمیتوان برای تکتک روابط حقوقی به صورت مصداقی قاعده و ع کرد زیرا
این روابط و سترة آنها به طور دقیق قابل پیشبینی نیست حقوق ابزار تنظیمکنندة رواباط اسات
حقوق برای تنظیم روابط به نحو احسن باید با تکیه بار دو محاور اصالی حرکات کناد :امنیات و
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قابلیت پیشبینی پروا ح است مادامی که طبقهبندی روابط و تایین عنوان بارای هار یاک وجاود
نداشته باشد ،امنیت روابط و قابل پیشبینی بودن سرنوشت آنها حاصل نمیشود امنیت و قابلیات
پیشبینی ،در واقع ،در بطن م هوم حکومت قانون 1تاریف میشوند؛ که دارای پنج عنصار اساسای
است عناصر م هوم حکومت قانون عباارت اسات از :دسترسای باه عادالت و رساید ی قضاایی،
جزمیت حقوقی ،تناسب ،برابری و عدم تبایض ،ش افیت ()Leal 2014: 18
در رویکرد فرمالیسم حقوقی ،تحلیل با یک فر یه آغاز میشود و آن فر یه توجیهکنندة باودن
رابطه یا هنجار حقوقی و در امی به عقب به دنبال یافتن پیششرطهای م هوم یا رابطة مورد نظار
است سپس ،در ام دوم ،به دنبال یافتن پیششرطهایِ الیة دوم و سوم و

است

فرمالیسم به م اهیم ،اصول ،قواعد ،و نهادهایی که حقوق به واسطة آنها انسجام پیادا مایکناد
اهمیت میدهد فرمالیسم با م اهیم حقوقی مانند نشانههای یاک شا افیت یاتای رفتاار مایکناد و
تقی میکند آنها را همان ونه ب همد که حقوقدانان (مقصود همان افرادی که درباارة آن م ااهیم
میاندیشند و از آنها سرن می ویند) درک میکنند بر این اساس ،از دید اه فرمالیسم ،حقاوق از
زاویة نگاه درونی قابل فهم است و نیازی باه ترجماه شادن باه زباان علمای رشاتة دیگار نادارد
فرمالیسم حقوقی بر انسجام تأکید میکند باید توجه کرد کاه انساجام یاک م هاوم درونای اسات
مقصود از انسجام این است که با مجموعهای ساختاری مواجهیم که اجازای ساازندة مجموعاه باه
صورت یکپارچه عمل میکنند در چنین ساختاری ،کل مجموعه مهمتر از اجزای تشکیلدهنادة آن
است مایار تشری

انسجام حمایت و وابستگی متقابل اجزای یک مجموعه است باا توجاه باه

آنچه آمد ،رویکرد فرمالیستی به حقوق در واقع رویکردی درونی و ارزیابانه (و نه توصی ی) اسات
در فرمالیس م حقوقی هدف تایین مایارهای ارزیابی است که نسابت باه پدیادة هادف درونایاناد
()Brooks 2005: 102, 112-115
فرمالیسم حقوقی درک سنتی از حقوق به مثابة «یک استدالل اخققی یاتی» را اصقح میکند مباانی
اولیة این م هوم از حقوق ،با طرح ساختارهای توجیهپذیری برای روابط حقوقی ،به ت کرات منتساب باه
ارسطو بازمی ردد این نگاه در رسالهای در با حق از آکوینااس بساط ماییاباد و از طریاق ادعاهاای
1. Rule of Law
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هنجاری بودن ،که در آثار فیلسوفان بزرگ حقوق طبیای ،مانند کانت و هگل ،یافت میشاود باه حیاات
خود ادامه میدهد با دقت در اصول متمایزی که انسجام رواباط حقاوقی را نشاان مایدهاد ،فرمالیسام
استققل حقوق را ،هم به عنوان رشتهای تحصیلی هم به عنوان مجموعهای توجیهکننده ،بهصراحت بیاان
میکند بنابراین ،فرمالیسم ادعا میکند نظریهای است که در خود حقوق وجاود دارد؛ باه ایان دلیال کاه
حقوق را از درون ستری میدهد ()Shecaira 2013: 65-67; Uleman 2010: 111-116
اما عناصر اصلی نگاه فرمالیسم حقوقی در نظام حقوقی ایران چیسات؟ پایشتار اشااره شاد کاه
هنجارهای حقوقی برای تنظیم روابط میان تاباان حقوق طراحی شدهاند از طرفی «نیاز» مبناای ایجااد
روابط میان تاباان حقوق است مایارهایی که نیازهای تاباان حقوق را تاریف مایکناد و در سااختار
نظام حقوقی جایگاه آنها را مشر

میکند متنوعاند؛ از جمله عوامل اقتصاادی ،اخاقق و ماذهب،

آرمانهای سیاسی و اجتماعی این مایارها در عالم حقوق نیروهای سازندة حقوق محسو

میشوند

در نظامهای حقوقی مرتلف ،بسته به ویه یها و اوصاف خاص هر نظام ،جایگااه نیروهاای ساازندة
حقوق مت اوت است در نظام حقوقی ایران ،اخقق و مذهب نیروهایی هستند کاه همیشاه کارسااز و
پرتواناند و در اغلب موارد بر همة عوامل دیگر غلبه دارناد میاان هنجارهاای حقاوقی موجاود نیاز
بسیاری از آنها به اصول اخققی و مذهبی بیش از عوامل اقتصاادی ارتبااط دارناد (کاتوزیاان :1931
 )99قسمتهای مرتلف قانون مدنی مبانی و تکیه اه خاص خود را دارد اما باید دقات داشات کاه
اصول و قواعد و احکام فقهی در کنار سایر مبانی تقریباً به صورت مشترک بر همة ابوا

قانون مدنی

سایه انداخته است اصول و قواعد و احکام یادشده نقش اصلی در فضای قواعاد عماومی قراردادهاا
ای ا میکنند نباید از نظر دور داشت که اصول و قواعد فقهی اساساً بر مبنای اصاول و قواعاد منطقای
طراحی شدهاند و از طرف دیگر اصول و قواعد منطقی جدا از اصاول و قواعاد فقهای در طراحای و
محاسبات نظام حقوقی ایران مد نظر قانون ذار قرار رفتهاند
با توجه به آنچه آمد ،در تحلیل فرمالیستی اسبا

سقوط تاهدات در فضای قانون مدنی ایاران،

باید دو نکتة مهم را مد نظر قرار داد:
اول .مفهوم سبب و علت

«علت» در اصطقح فلس ی چیزی است که «مالول» زاییدة آن است و امری است کاه از وجاودی
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وجود مالول و از عدمش عدم مالول الزم آید (نج ی  )11 :1291به تابیاری ،در صاورت وجاود
علت ،بدون نیاز به عامل دیگر ،مالول حاصل میشود در نتیجه ،ا ار عااملی علات ساقوط تاهاد
باشد ،بدون نیاز به عامل دیگر ،به صورت مستقیم ،موجب سقوط تاهد (مالول) میشاود «سابب»
چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است؛ اما از وجاود آن الزامااً حادثاه تحقاق نماییاباد
(موسوی بجنوردی  )44 :1911به تابیر دیگر« ،سبب» چیزی است کاه تلاف باه هماراه آن و باه
واسطة آن ،اما ،به علت دیگری حاصل میشود؛ به ونهای که ا ر سبب نبود ،علت تأثیری نداشات
(موسوی بجنوردی 44 :1911؛ المحقق االص هانی  )2۸9 :1211به بیان سادهتار ،سابب آن چیازی
است که از عدم آن عدم حاصل میشود ،اما از وجود آن الزاماً نتیجه حاصل نمیشود؛ بلکاه بارای
رسیدن به نتیجه نیاز به سبب یا اسبا

دیگر است

دوم .منطقِ حاکم بر عالم حقوق

در رویکرد سنتی ،روابط تاباان حقوق در دو حالت قانونی و غیرقانونی قرار دارد به بیان سادهتار،
در پرتو این رویکرد ،منطق ریا ی یا نگاه ص ر و یکی بار عاالم حقاوق حااکم اسات در نتیجاه،
هنجارهای حاکم بر روابط تاباان یا ریشه در عالم حقوق دارند یا ریشه در عالم خارج حقاوق (در
اغلب موارد عالم اخقق) با ذشت زمان و حاکم شدن فضای پست مدرنیسم بار رواباط تابااان،
رویکرد سنتی با چالشهای اساسی مواجه شد زیرا در فضای یادشده نه منطق ریا ی بلکاه منطاق
فازی حاکم است این و ایت نیز نتیجة افزایش متغیرهای تأثیر ذار بار رواباط تابااان باود ایان
باعث شد میان حقوقدانان این مسئله مطرح شود که رفتارهای تاباان حقوق ممکان اسات تحات
تأثیر فضای پست مدرنیسم و منطق فازی ،به جای اینکه در حالتهای سنتی قاانونی و غیرقاانونی
بودن قرار یرد ،در طی ی از حالتهای متنوع (اعم از قانونی بودن ،کمتر قانونی باودن ،غیرقاانونی
بودن ،کمتر غیرقانونی بودن) ،قرار یرد واژة «فازی» به مانای مبهم و غیروا ح و غیردقیق اسات
این رویکرد را در دهة  61میقدی پروفسور لط یزاده ارائه کرد به طور خقصاه ایان رویکارد در
مقابل منطق ارزیهای ص ر و یکی طراحی شده است به بیان سادهتر ،در پرتو این منطق ،با توجه
به تادد متغیرها ،خروجی ممکن است طی ی از مقادیر کامقً صحیح ،صحیح ،غلط ،کامقً غلاط ،تاا
حدودی صحیح ،تا حدودی غلط باشد ( )Perez 2017: 236-272; Reid 2014: 79-80با توجاه باه
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این دید اه ،نگاه به عالم حقوق در قالبهای دو انة سنتی ،مانند قاانونی و غیرقاانونی و الزامای و
غیرالزامی ،بیفایده است در واقع ،باید حقوق را در شرایط و درجات مرتلف و متنوعی از قاانونی
بودن یا الزامآوری دید به بیان سادهتر ،هنجارها میتوانند بیشتر یا کمتر الزامآور باشند (و نه حتمااً
الزامآور مطلق یا غیرالزامآور) و اعمال میتوانند بیشتر یا کمتر قانونی (و نه حتماً قاانونی مطلاق یاا
غیرقانونی) باشند ()Klabbers 1998: 157
اسباب سقوط تعهدات ذیل مادة  462قانون مدنی
قانون ذار در مادة  462قاانون مادنی ،بادون ارائاة تاریاف از ساقوط تاهاد و بادون های وناه
تقسیمبندی میان اسبا

آن ،فقط به یکر عواملی پرداختاه اسات کاه از دیاد او سابب زوال تاهاد

میشوند (طاهری  )92 :1934مطابق این ماده «تاهدات به یکی از طریق ییل ساقط میشود 1 :باه
وسیلة وفای به عهد؛  4به وسیلة اقاله؛  9به وسیلة ابراء؛  2به وسیلة تبادیل تاهاد؛  1باه وسایلة
تهاتر؛  6به وسیلة مالکیت مافیالذمه»
اقدام قانون ذار سبب شده برخی حقوقدانان برجسته ،که نظم تألی ات خاود را بار پایاة ماواد
قانون طراحی کردهاند ،نیز ،بدون آنکه قائل به تقسیم شوند یا اسبا

یادشده در ماادة فاوق را نقاد

کنند ،به ترتیب ،به یکر احکام این شش عامل بپردازند و فقط قائل به این نقاد باشاند کاه اسابا
دیگری نظیر مرور زمان باید به مصادیق مادة  462افزوده شود (شهیدی )96 :1931
با این وصف ،در ارتباط با تحلیل اسبا

سقوط تاهدات ،آثار نویسند ان حقوقی را میتوان به

دو دستة کلی تقسیم کرد
دستة اول آثاری است که در نظم و قالب دانشگاهی و آموزشی طراحی شدهاند و عمدتاً نگاهی
کلی و عام به م هوم اسبا

سقوط تاهدات و مصادیق آن دارند که در میاان ایان آثاار دو ارایش

مرتلف مشهود است رایش اول مربوط به نویسند انی است که باه پیاروی از رویکارد مرحاوم
دکتر کاتوزیان برداشتی مضیق از م هوم اسبا

سقوط تاهدات دارند و در نتیجه قالبها و مصادیق

آن را بسیار محدود قلمداد میکنند مبنای این رویکرد نیز به جایگااه ویاهة اصال آزادی ارادههاا و
صقحیت استثنائی و مضیق قانون ذار در ایجاد محدودیت برای اصل آزادی ارادهها باازمی اردد
در این زمینه میتوان به کتا

ت سیر اصولی قانون مدنی بر اساس آراء و اندیشههای بزر ان حقوق
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ایران ،تألیف ساید بیگدلی و سید مجتبی حسینی الموسوی ،اشاره کارد کاه انتشاارات مهرساا ،در
سال  ،1931به چاپ رساند و اما رایش دوم مربوط به نویسند انی است که به پیروی از رویکرد
مرحوم دکتر سید حسن امامی و مرحوم دکتر شاهیدی برداشاتی موساع از م هاوم اسابا

ساقوط

تاهدات دارند و در نتیجه قالبها و مصادیق آن را سترده و متنوع قلماداد مایکنناد مبناای ایان
رویکرد نیز به جایگاه ارادة قانون ذار و اصل صقحیت آن در ایجاد محدودیت برای عنصر اراده و
آثار آن بازمی ردد در نتیجه ،در آثار این دسته از نویسند ان بر ارتباطات مرتلف مصادیق اسابا
سقوط تاهدات ،مندرج در مادة  462قانون مدنی ،با سایر مصادیقی که به صورت پراکنده در ساایر

مواد قانون مدنی بدان اشاره شده تأکید شده است در این زمینه میتوان به کتا حقوق تاهدات و
قراردادها با مطالاة تطبیقی در فقه و مذاهب اسقمی و نظامهای حقوقی ،تألیف دکتر حمید بهرامای
احمدی ،اشاره کرد که انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) ،در سال  ،1931به چاپ رسااند همچناین،
مقالة «نقدی بر اسبا

سقوط تاهدات در قانون مدنی ایران» ،نوشتة محسن صادقی ،که در ماهناماة

کانون ،شمارة  ،16به چاپ رسیده ،در این زمینه جالب توجه است در این مقاله نویسنده باا ارائاة
تاری ی خاص از اسبا

سقوط تاهدات در جهت تحلیلِ باینظمای موجاود در ماادة  462قاانون

مدنی ام برداشته است از نظر نویسنده ،اسبا

سقوط تاهدات اسبابی هستند کاه مساتقیم باعاث

میشوند تاهد ،خواه قراردادی خواه غیرقراردادی ،پیش از آنکه به مرحلة اجرا و کمال برسند ،زایل
و از عالم حقوق محو شوند در نتیجه ،با در نظر رفتن این تاریف میتوان اسبابی را که باه طاور
غیرمستقیم سبب زوال تاهد میشوند ،مانند اقاله ،و نیز اسبابی را که پس از اجرا و به کمال رسیدن
تاهد سبب از بین رفتن آن میشوند ،مانند وفای به عهد ،از شمار اسابا

ساقوط تاهادات خاارج

ساخت در این پهوهش نیز تقی نویسنده در جهت نقد ساختار مادة  462باا تأکیاد بار رویکارد
کقسیک است اما در پهوهش حا ر ،با تأکیاد بار فرمالیسام حقاوقی و تأکیاد بار منطاق فاازی،
بینظمی ظاهری مادة  462قانون مدنی قابل پذیری است
دستة دوم آثاری است که در قالب و نظم پهوهشی طراحی شدهاند و عمادتاً نگااهی جزئای و
مصداقی به مو وع دارند به تابیری ،دستهای از نویسند ان در زمیناة مو اوعات خااص (مانناد
مهریه ،دیون ماوض ،و ) به تحلیل یک یا چند مصداق از اسبا

سقوط تاهدات پرداختهاناد باا
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توجه به اینکه آثار یادشده رویکردی خاص و جزئی دارند ،تشری
در قالب کدامیک از رایشهای اصلی در زمینة اسبا

اینکه این آثار در نگاهی کلی

سقوط تاهدات طراحی و نوشاته شادهاناد

بسیار دشوار است در همین زمینه میتوان به مقالة تهمینه اس ندیاری ،تحت عنوان «بررسی تطبیقی
تهاتر در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» ،که پاییز  ،1931در شمارة  11مجلاة
وکیل ،به چاپ رسیده ،یا مقالة محمود کاظمی و علی زارعی ،تحت عنوان «مطالاة تطبیقای تبادیل

تاهد در حقوق ایران و غر (روم و فرانسه)» ،که تابستان  ،1931در شمارة  4فصالنامة مطالااات
حقوق خصوصی ،به چاپ رسیده ،اشاره کرد با توجه به رویکردهای مرتلاف باه اسابا
تاهدات ،آش تگی و عدم انسجام در تحلیل اسبا

ساقوط

مزبور کامقً ملموس است چنان که پیشتر نیاز

اشاره شد ،این آش تگی و عدم انسجام منتهی به عدم شا افیت در نظاام حقاوقی مایشاود و عادم
ش افیت نیز ،به نوبة خود ،وجود «حکومت قانون» در نظاام حقاوقی را باا چاالش اساسای مواجاه
میکند در نتیجه ،الزم است الگویی منطقی برای توجیه اختقفات فاحش در رویکردهای مرتلاف
پیدا شود با این وصف ،در ادامه به بررسی اسبا

یادشده در قالاب دیاد اه نویساند ان مرتلاف

پرداخته میشود
اول .وفای به عهد

«وفای به عهد» در لغت به مانای «به جا آوردن و نگهداری پیمان» و در اصاطقح حقاوقی اجارای
تاهد از جانب مدیون است که به زوال آن منتهی میشود دربارة وفای به عهد ته شده سادهترین
راه برای سقوط تاهد است و از حیث ماهیت چیزی جز ایقاع نیست زیرا متاهدله اصوالً نمیتواند
از دریافت مو وع تاهد خودداری کند (شهیدی  4 :1931و 9؛ امامی  :1932ج  )916 ،1و البتاه از
منظری ویند که ای ای تاهد به نوعی انجام دادن تاهد و انجام دادن تاهاد چیازی غیار از ساقوط
تاهد است به هر حال ،ممکن است ،به جهت آنکه در نتیجة اجرای تاهد یمة متاهد بری میشود،
قانون ذار آن را مترادف با سقوط تاهد انگاشته باشد
با توجه به آثار نویسند ان حقوق مدنی ،دربارة اینکه آیا وفاای باه عهاد جازء اسابا
سقوط تاهد است یا نه ،میتوان به دو دید اه قائل شد

واقاای
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دید اه اول :وفای به عهد سبب سقوط تاهد است بر اساس این نظریه ،وفای به عهد ،هرچناد
در اصل اجرای تاهد است ،از آنجا که نقطة پایانی است بر الزام متاهد ،میتوان آن را جزء اسابا
سقوط تاهد دانست به این طریق ،نتیجهای که طرفین از عقد و تاهد انتظاار داشاتهاناد حاصال و
تاهد ساقط میشود و در سقوط تاهد فرقی میان اجرای اجباری یا اختیاری وجاود نادارد مطالااة
کتب فقهی نیز ویای آن است که فقها از وفای به عهد در با

«بیع صرف» و «کتا

الدین» بحث

کرده و تأدیة دین را موجب سقوط تاهد برائت یمه مدیون دانستهاند (صحرانورد )12 :1939
دید اه دوم :وفای به عهد سبب واقای سقوط تاهد نیست بر اساس این نظریه ،وفای باه عهاد
از مصادیق اسبا

سقوط تاهد نیست زیرا ،ا رچه با انجام دادن تاهد یمة متاهد بری و التزام خود

به خودی ساقط میشود ،اوالً در وفای به عهد تاهد اجرا میشاود و باه مرحلاة کماال مایرساد،
درحالیکه سقوط تاهد به مانای دقیق کلمه زمانی رخ میدهد که تاهد قبل از اجرا و مرحلة کماال
زایل شود ،ثانیاً اسبا

سقوط تاهد اسبابی هستند که مستقیم باعث زوال آن میشوند ،درحاالیکاه

وفای به عهد ْ ،به صورت غیرمستقیم موجب سقوط تاهد میشود (ص ایی )94 :1931
دوم .اقاله

«اقاله» در لغت به مانای خقص کردن کسی از چیازی کاه دچاار آن شاده اسات و در اصاطقح
حقوقی به مانای بر هم زدن عقد به ترا ی است (امامی  :1932ج  )942 ،1به بیاان دیگار ،فقاط
تأسیس از اسبا

سقوط تاهدات است که به ترا ی واقاع مایشاود (کاتوزیاان  :1939ج )41 ،1

پس ،میتوان چنین استنباط کرد که اقاله وسیلة انحقل قرارداد است و به تبع این اثار اصالی ،ااه،
وسیلة سقوط تاهد نیز واقع میشود به بیان دیگر ،اقاله نهادی ستردهتر از اسبا

سقوط تاهادات

است اهی اقاله عقدی را پیش از وقوع تاهدی بر هم میزند اهی اقاله موجب ساقوط تاهادی
فرعی پیش از وقوع اصل تاهد میشود اهی ممکن است اقاله ،که خود وسیلة انحقل عقد اسات
و قانون ذار آن را در زمزة اسبا

مسقط تاهد آورده است ،منجر به ایجااد تاهاد شاود در عقاود

عهدی ا ر تاهد ای ا شود ،دیگر تاهدی وجود ندارد که اقاله موجب سقوط آن شود و اقالاه باعاث
ایجاد التزام به اجرتالمثل عمال انجاامشاده مایشاود (کاتوزیاان  :1939ج  12 ،1و  )11برخای
محققان اقاله را تقابل دو ایقاع میدانند و آن را عقد به شمار نمیآورند در مقابل ،برخی بار آناناد
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که اقاله مااملة جدید نیست ،بلکه قطع مااملة پیشین و آثار آن است ازینرو به رد عقاد نباودن آن
تأکید میکنند (کاتوزیان  :1939ج )41 ،1
با توجه به آثار محققان حقوق مدنی دربارة اینکه آیا اقاله جزء اسبا

واقای سقوط تاهد است

یا نه ،دو دید اه قابل استرراج است
دید اه اول :اقاله سبب سقوط تاهد است مطابق این نظر ،اقاله باعث انحقل عقد مایشاود در
نتیجه ،تاهدات طرفین نیز ساقط میشود تناسب یکر اقاله در مبحث سقوط تاهدات نیاز ناشای از
همین فلس ه است
دید اه دوم :اقاله سبب مستقیم سقوط تاهد نیست در مقابل دید اه اول ،میتاوان اقالاه را باه
دالیلی از زمرة اسبا

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

(مادة  4۸9قانون مدنی) و تاهد ،به تبع آن ،ساقط میشود و همانطور که اشاره شد سابب ساقوط
تاهد سببی است که مستقیم تاهد را زایل میکند
ْ
به باور برخی محققان ،شاید آنچه باعث میشود اقاله از سوی قانون ذار سابب ساقوط تاهاد
دانسته شود خلط میان عقد و تاهد است؛ درحالیکه میان این دو م هوم ت اوتی آشکار وجود دارد
چون تاهد الزام و مسئولیت ناشی از عقد است ،نه خود آن (قاسمزاده  )61 :1939در فقه نیاز هار
جا سرن از اقاله به میان آمده است مستقیم به انحقل عقد اشاره شده ،نه سقوط تاهد البته میرزای
نائینی در منیه الطالب اقاله را «رد التزام» تاریف کرده و این شاائبه را باه وجاود آورده کاه منظاور
ایشان اقالة سبب سقوط تاهدات است اما جملهای که از این فقیه در ادامه نقل شده و مرباوط باه
انحقل عقد و تکلیف متااقدین به رد مال به دیگری است این شائبه را رفع میکند و قول میارزای
نائینی را به نظر مشهور پیوند میدهد (قاسمزاده  61 :1939ا )6۸
در اسبا

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

غیرقراردادی ،زایل میکند؛ درحالیکه اقاله به طور انحصاری ناظر به انحقل عقد و سقوط تاهدات
قراردادی است و در تاهدات ناشی از ایقاع و مسئولیت راه ندارد (کاتوزیان )21 :1939
حتی ا ر بپذیریم که اقاله از اسبا

سقوط تاهد طرفین است ،همیشه این وناه نیسات چاون

اقاله فقط زمانی اثر ساقطکنند ی دارد که تاهد طرفین یا یک طرف عقد هنوز اجرا نشده باشد اما،
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ا ر تاهد قبقً اجرا شده باشد ،مثقً بایع و مشتری مبیع و ثمن را تحویال دهناد و ساپس بار اقالاه
ترا ی کنند ،تاهدی از طرفین ساقط نمیشود؛ بلکه آنها متاهد میشوند مال را به دیگری مساترد
کنند (کاتوزیان  )۸3 :1939با این وصف ،به نظر میرسد اقاله منبع تاهاد را از باین مایبارد و باه
صورت غیرمستقیم از اسبا

سقوط تاهدات محسو

میشود

سوم .ابراء

«ابراء» در لغت به مانای خقص کردن و در اصطقح حقوقی ،مست اد از مادة  ،4۸3عباارت از ایان
است که دائن از حق خود صرفنظر کند البته برخی محققاان ایان تاریاف قاانون اذار را دقیاق
نمیدانند و تاریف دیگری با این وصف ارائه میدهند که «ابراء عبارت از اساقاط دیان باه وسایلة
دائن است » (شهیدی  :1931ج  )12 ،1ماهیت ابراء در حقوق ایران یک عمل حقاوقی یاکطرفاه
است و ارادة مدیون در آن اثری ندارد به تابیری ،ابراء در شمار ایقاعات است (شاهیدی  :1931ج
 11 ،1و  )16البته برخی فقها ،نظیر شیخ طوسی و ابن زهره ،ابراء را ماهیتااً عقاد مارفای کارده و
نیازمند قبول مدیون دانستهاند؛ بدین استدالل که ابراء مستلزم منتی بر مدیون بودن است کاه بادون
قبول او نمیتوان آن را نسبت به وی روا داشت (شهیدی  :1931ی  )11ابراء تنها عامل از عوامل
سقوط تاهدات است که با مانای «سقوط تاهدات» ساز اری دارد و مورد قبول حقوقدانان است
در نتیجه ،اکثر قریب به ات اق صاحبنظران ابراء را از اسبا

سقوط تاهد مایدانناد اماا نظار

دیگری نیز میان برخی فقها دیده میشود که به موجب آن اثر اباراء ماردد میاان اساقاط و تملیاک
است در ادامه به هر دو نظر اشاره و نظر اقوی بر زیده میشود
دیدگاه اول :ابراء سبب سقوط تعهد

میان برخی اسبا

سقوط تاهد ،که در مادة  462قانون مدنی بدان اشاره شده اسات ،تنهاا مصاداق

تاهد مدیون و حق مطالبة دین از سوی داین (مستنبط از مادة  431قانون مدنی) و خارج شدن دین
از شمار دارایی اوست مثقً ا ر شرصی ک یل مدیون شده باشد ،با ابراء داین ،مدیون و ک یال هار
دو بریالذمه میشوند (بند  9مادة  126قانون مدنی) بر این دید اه تقریبااً هماة فقهاا ات ااق نظار
دارند و بزر انی چون شهید ثانی و ساید محمادکاظم طباطباایی یازدی بادان تصاریح کاردهاناد
حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان ،دکتر شهیدی ،دکتر امامی ،و دکتر لنگرودی در حقاوق ایاران نیاز
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طلب طلبکار را حقی مالی میدانند که میتواند آن را وا ذار یا مطالبه یا با ارادة خویش ساقط کناد
(کریمی )31 :1934
دیدگاه دوم :اثر ابراء ،مردد میان اسقاط و تملیک

این دید اه ،که نسبت به دید اه اول در اقلیت قرار دارد ،در کتب برخی فقها دیده میشاود ریشاة
این دید اه به جایگاه ابراء در نوشتة این فقیهان بازمی ردد زیرا این روه از اباراء در براش هباة
دین به مدیون بحث کردهاند و هر دو را یک عمل حقوقی انگاشاتهاناد و بار آناناد کاه در اباراء،
همانند دین به مدیون ،ابتدا دین به بدهکار تملیک میشود و با جمع دو عناوان طلبکاار و بادهکار
در یک شر

دین ساقط میشود بنابراین ،سقوط تاهد نتیجة تبای تملیک دین به مادیون اسات

نه اثر مستقیم ابراء
از میان دو دید اهی که انترا

کردیم ،دید اه اول قابل قبول است چون ارادة یکجانبة دایان

برای سقوط مستقیم تاهد مدیون کافی است؛ من آنکه برخقف روه دوم باید ت ابراء با هبة
دین به مدیون مت اوت است چون ابراء ایقاع است و هبة دیان باه مادیون در زمارة عقاود اسات
وانگهی اثر مستقیم و مو وع انشاء هبه تملیک و جابهجایی حق است نه اسقاط آن؛ اما ،از آنجا که
هی کس نمیتواند طلبکار از خود باشد ،جمع دو عناوان دایان و مادیون در یاک شار

سابب

سقوط حق میشود ،درحالیکه سقوط تاهد اثر مستقیم و مو وع انشاء ابراء است این نکته را نیاز
باید افزود که فقط ابرائی سبب سقوط است که دین یا سبب آن قبقً محقق شده باشد و رنه ،ابراء
برای مو وع است و تاهدی وجود ندارد که ساقط شود
چهارم .تبدیل تعهد

تبدیل تاهد جایگزین ساختن تاهدی به جای تاهد دیگر است (شهیدی  )31 :1931بدین ترتیاب
تاهد اولیه ساقط و تاهد ثانویه جایگزین آن میشود دربارة ماهیت این تأسیس باید ت از آنجاا
که تبدیل تاهد متضمن ایجاد تاهد جدید است ،بدون ارادة طارفین امکاانپاذیر نیسات بناابراین،
تبدیل تاهد ماهیتی قراردادی دارد از یک طرف منجر باه ساقوط تاهاد ساابق و از طارف دیگار
موجب پیدایش تاهدی جدید میشود به عبارت دیگر ،مو وع قرارداد تبدیل تاهد دو تاهد سابق
و الحق است که پیدایش یکی زوال دیگری را همراه دارد (شهیدی )31 :1931
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پنجم .تهاتر

مادة  432تصریح میدارد« :وقتی دو ن ر در مقابل یاکدیگار مادیون باشاند باین دیاون آنهاا باه
یکدیگر به طریقی که در موارد ییل است تهاتر حاصل میشود» در قانون مدنی تاریف مشرصی
از تهاتر ارائه نشده است و صرفاً احکام و شرایط آن بیان شده است برخی محققان حقاوق مادنی
بر آناند که تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شر

در برابر یکدیگر

به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو (شهیدی  )111 :1931قانون ذار در مادة  431از منظر خاود
ماهیت تهاتر را تایین میکند؛ چنان که تهاتر را قهری میداند و وقوع آن را بینیاز از ارادة طارفین
به تابیری ،حتی تهاتر قراردادی نیز نهایتاً تهاتر قهری اسات (شاهیدی  )191 :1931پاس ،از نظار
قانون ذار تهاتر یک واقاة حقوقی است
برخی محققان در فرو ی مست اد از مادة  4۸4قانون مدنی ،تأسیس تهااتر ایقااعی را نیاز مطارح
میکنند در مواردی که دیون نسبت به هم مت اوت و بیش و کم باشد ،تهاتر به ارادة مدیونی که دیاون
متادد دارد واقع خواهد شد ،در فر ی که به استثنای شرط تقابل سایر شروط هشتگانه تحقاق تهااتر
قهری موجود باشد که در این صورت نیازی به توافق قراردادی نیست همچنین تهاتر به طاور قهاری
واقع نمیشود چون از طرفی تهاتر در حکم تأدیة دین است و از طرف دیگر مطابق مادة  4۸4تایاین
اینکه تأدیه بابت کدام دین باشد به عهدة مدیون دیون متادد است

مناً اسقاط مدت دین باه وسایلة

مدیون نیز در مواردی که سایر شرایط تهاتر قهری موجود باشد زمینة حصول تهاتر ایقااعی را فاراهم
میسازد (شهیدی  )199 :1931به هر حال ،تأسیس تهاتر به نظر میرسد برای تسهیل و تسریع اماور
تجاری و بریالذمه شدن اشراص باشد به تابیری باید ت تأسیس تهاتر باه منظاور جلاو یری از
تکرار تأدیه و ای اء تاهد است (امامی  :1932ج 999 ،1؛ شهیدی )116 :1931
ششم .مالکیت مافیالذمه

مادة  911قانون مدنی چنین مقرر میدارد که «ا ر مدیون مالک مافیالذماة خاود اردد ،یماة او باری
میشود مثل اینکه ا ر کسی به مورث خود مدیون باشد ،پاس از فاوت ماورث ،دیان او نسابت باه
سهماالرث ساقط میشود» به تابیری ،مالکیت مافیالذمه عبارت است از مالکیت شار

نسابت باه

دین موجود بر یمة خویش یانی در مالکیت مافیالذمه دو عنوان دائن و مدیون در یک شر

جمع
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و سبب آزادی یمة مدیون نسبت به دین میشاود (شاهیدی  )121 :1931در رابطاه باا ماهیات ایان
تأسیس باید ت در عمدة موارد به طور قهری صورت می یرد و سبب سقوط تاهد میشود فاوت
منشأ قهری مالکیت مافیالذمه و در نتیجه سبب سقوط تاهداتی است که بین وارث و ماورث اسات
اما ،در مواردی هم مالکیت مافیالذمه به طور ارادی و محصول قارارداد اسات؛ مانناد هباة طلاب باه
مدیون البته باید متذکر شد که این هبة طلب هر ز همانند ابراء نیست زیرا همان ونه کاه تاه شاد
ابراء یک ایقاع است؛ حال آنکه مورد یادشده محصول یک عقد است (شهیدی )121 :1931
اسباب سقوط تعهدات خارج از مادة  462قانون مدنی
منظور از اسبا

سقوط تاهدات خارج از مادة  462قانون مدنی عاواملی اسات کاه در ماادة

 462قانون مدنی ایران نیامده اسات اماا ،باه رغام یکار در قاوانین ساایر کشاورها و آثاار برخای
صاحبنظران ،نمیتوان آنها را سبب مستقیم سقوط تاهد دانست این اسبا

عبارتاند از :فساخ،

شرط فاسخ ،بطقن
برخی از حقوقدانان ایرانی بر آناند که این سه عامل را نیز باید به موارد یادشده در مادة  462قاانون
مدنی افزود چون میان اقاله و فسخ و بطقن ،از نظر زایل ساختن تاهد ،ت اوتی دیده نمیشاود بناابراین،
قانون ذار باید در کنار اقاله از سه سبب یادشده نیز به عنوان سبب سقوط نام میبرد وانگهی قانون اذار
ایران در زمان تدوین این ماده به مادة  1492قانون مدنی فرانسه نظر داشته و هنگام تطبیق آن باا سیساتم
حقوقی ایران برخی مصادیق آن را حذف کرده است (بروجردی عبده )21 :1934
این نظر پذیرفتنی نیست زیرا اوالً اقاله و فسخ و شرط فاسخ در آغاز قرارداد را منحل مایکنناد و
تاهدات قراردادی به تبع آن ساقط میشوند و این و ایت با تاری ی که از ساقوط تاهاد ارائاه شاد
ساز ار نیست ثانیاً فسخ و شرط فاسخ و بطقن فقط در مقولة قراردادها مورد بحث قارار مای یرناد؛
درحالیکه ما درصدد برشماری اسبابی هستیم که تاهدات قراردادی و غیرقراردادی را ساقط مایکناد
ثالثاً عمل حقوقی باطل منشأ هی تاهدی در عالم حقوق نیست پس نمایتاوان بطاقن را از اسابا
سقوط تاهد دانست چون عمل منشأ تاهد خود باطل است و تاهدی از آن پدیاده نیاماده اسات در
زمینة اعمال حقوقی قابل ابطال (مانند ماامقت یادشده در مادة  191الیحة اصاقح قسامتی از قاانون
تجارت مصو

 )1921نیز باطل شدن ابتدا نسبت به خود عمل بار میشود و به آن تاهد باطل اعاقم
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میشود رابااً حتی ا ر فسخ و شرط فاسخ سبب سقوط تاهد دانسته شاود ،نمایتاوان همیشاه آن را
عامل سقوط دانست زیرا اه طرفین یک قرارداد تاهدات خود را کامل انجام دادهاند و فسخ قارارداد
و شرط فاسخ هی تاهدی را ساقط نمیکند (بهرامی احمدی )61 :19۸2

مو وع تأثیر شرط فاسخ در فقه نیز دارای سابقه است هرچند میرزای ناائینی در منیاه الطالاب
چنین شرطی را باطل و مبطل عقد میداند ،فقیهی چون ممقانی قائل به صحت آن شده اسات اماا،
از منظر وی ،تحقق این شرط باعث انحقل عقد و در نتیجة آن ساقوط تاهاد مایشاود بناابراین،
چنین شرطی را نیز نمیتوان از اسبا

سقوط تاهد دانست (پناهی  )۸۸ :1931شاید بتاوان ات

فوت و جنون و س ه در عقود جایز را ،با توجه به مادة  312قانون مدنی ،از اسابا

ساقوط تاهاد

دانسته است که ایرادهای وارد بر این نظر ،با توجه به آنچه آمد ،آشکار است
اول .اعراض

اعراض را میتوان صرفنظر کردن یکجانبة دارندة حق عینی از حق خود تاریف کارد بناابراین،
ت اوت اعراض و ابراء در این است که اعراض مربوط به حقوق عینی ،نظیر حق مالکیت ،است ،اما
ابراء ویهة حقوق دینی
از آنجا که سقوط تاهد ویهة حقوق دینی است ،ممکن است این سؤال پیش آید که چارا یکای
از حقوقدانان ما اعراض را اسبا

سقوط تاهد دانسته است؟ در پاسخ به این پرساش ،وی چناین

استدالل میکند« :در صورتی که شرصی ماتقد به تسلیم مال به مالک آن باشد ،در نتیجاة اعاراض
مالک از آن مال و قطع رابطة مالکیت تاهد به تسلیم آن به اعراضکنناده نیاز سااقط خواهاد شاد؛
مانند اینکه مالک از آن مال مورد ودیاه اعراض کند که این امار سابب ساقوط تاهاد مساتودع باه
تسلیم مال به مودع خواهد شد» در مقام نقد این استدالل باید ت اعراض سبب مساتقیم ساقوط
تاهد نیست و التزام متاهد تنها به طور ثانوی و در نتیجة سقوط حق عینی از بین میرود بناابراین،
نمیتوان آن را جزء اسبا

سقوط تاهد آورد (جا ری لنگرودی )31 :1934

دوم .مرور زمان

مرور زمان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ مرور زمان مملک ،که وسیلة تحصیل یک حق عینای
اصلی (نظیر مالکیت) بر اموال و بهویهه اموال غیرمنقول است که متالق به دیگران است و صااحب
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حق ظرف مهلت مقرر درصدد مطالبة حق برنیامده است و مرور زمان مسقط ،که باعث سقوط حق
و آزاد شدن یمة متاهد به سبب عدم است اده از حق یادشده و عدم درخواست اجرای تاهد مهلات
مقررشده میشود
در حقوق ایران ،مرور زمان مسقط اصل حق وجود ندارد و همة مرور زماانهاایی کاه قبال از
غیرشرعی اعقم شدن از سوی شورای نگهبان در قوانین ایران و از جمله مادة  191باه بااد قاانون
آیین دادرسی مدنی قدیم وجود داشت فقط حق طرح دعوا را سااقط مایکردناد و باه اصال حاق
لطمهای وارد نمیکردند هرچند در فقه شیخ صدوق در کتا

المقنع بیان میکند« :هر اه شرصای

خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه
و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند ،دیگر حقی ندارد » و ظاهراً حکم مزباور ،عاقوه بار ساقوط
حق طرح دعوی ،ناظر به سقوط اصل حق نیز هست اما اوالً دلیل فقهی ایان حکام تاا کناون باه
دست نیامده است و ثانیاً این ونه مرور زمان وارد حقوق مو وعه ما نشده و نمیتواناد از اسابا
سقوط تاهد باشد (جا ری لنگرودی )24 :1934
ممکن است این تصور ایجاد شود که باقی ماندن حقی که امکان طرح دعوا و مطالباه بارای آن
وجود ندارد بیفایده است اما باید ت دین مشمول مرور زمان تبدیل به دین طبیاای مایشاود و
در صورتی که مدیون خود به اجرای تاهد دست یازد نمایتواناد آن را مساترد کناد فایادة دیگار
این ونه تاهدات آن است که میتوانند مو وع ابراء قرار یرند چون ابراء دین مشمول مرور زمان
ابراء بدون مو وع نیست و صحیح است (خشنودی )۸3 :1934
سوم .عقد ضمان و حواله

با اناقاد مان و حواله ،دین از یمة مدیون به یماة اامن و محاالعلیاه منتقال و مادیون اصالی باری
میشود؛ چنان که مادة  63۸قانون مدنی مقرر میدارد« :باد از اینکه مان به طور صحیح واقع شاد یماة
مضمونعنه بری و یمة امن به مضمونله مشغول میشود» همچنین مطابق مادة  142این قانون «حوالاه
عقدی است که به موجب آن طلب شرصی از یمة مدیون به یمة شر

ثالث منتقل میشود »

اما به نظر میرسد این دو عقد را نمیتوان از مصادیق سقوط تاهد به مانای دقیق کلمه دانست
زیرا مان و حواله باعث انتقال تاهد میشوند و نه سقوط آن در انتقال ،فقط اطراف تاهد جابهجا
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میشوند اما ،در سقوط ،زند ی حقوقی تاهد پایان میپذیرد و دیگر نمیتواند در عالم حقوق منشأ
اثر و تأثیر باشد وانگهی ،در انتقال تاهد ،همیشه ر ای منتقلالیه الزم است؛ درحالیکاه در اغلاب
موارد سقوط تاهد ر ایت طلبکار کافی است (ابراء) و در بسیاری از مصادیق آن سقوط خاود باه
خود است و ر ایت داین و مدیون در آن هی اثری ندارد؛ مانند عادم اجارای تاهاد (خاوانپایاه
)۸6 :1939
نتیجه
عوامل انحقل عقود بسیار بیشتر از آن است که ییل یک عنوان ردآوری شاود و از طرفای بحاث
سقوط تاهدات اخ

از سقوط قرارداد است؛ یانی در سقوط قرارداد به تبع سقوط عقاد تاهادات

نیز اسقاط میشود اما ،در سقوط تاهد ممکن است عقد پابرجا بماند در ماادة  462قاانون مادنی،
همة موارد سقوط تاهدات بیان نشده است و همگونی موارد یادشاده در مااده نیاز محال بحاث و
بررسی است همانطور که اشاره شد زوال ارکان تاهد منجر به سقوط تاهد میشاود؛ حاال آنکاه
زوال همة ارکان یک تاهد در مادة  462بیان نشده است مثقً زوال مو وع تاهد در موارد ششگانه
نیامده است؛ ا رچه میتوان مست اد از مادة  11قانون مدنی این مهم را استنباط کرد البته شایان یکر
است انقضای مدت ،که در مادة  11در با

حق انت اع بیاان شاده اسات ،لزومااً منجار باه ساقوط

تاهدات نمیشود ،بلکه منتج به زوال حق مطالبه میشود همچنین شارایط مت ااوت وقاوع عوامال
سقوط تاهدات ترکیبهای مت اوت و نتایجی مت اوت به همراه خواهد داشت
باید بررسی شود که این مقدار ناهمگونی در با

اسبا

سقوط تاهدات از کجاست و چگوناه

میشود در میان مصادیق مادة  462قانون مدنی فقط ابراء از نظر منتقدان باا عناوان اسابا

ساقوط

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

ساقوط

تاهدات چه انتظامی میتوان پیشنهاد و ارائه کرد
با بررسی دید اه محققان حقوق مدنی میتوان چنین نتیجه رفت که در عالم حقوق در تحلیل
هنجارها و مقررات حقوقی دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد قالاب رایای و دیگاری رویکارد
اثر رایی در رویکرد نرست حقوقدان از منظر عناوین حقوقی و قالبهاای حقاوقی باه مو اوع
مورد بحث مینگرند در این رویکرد محور اصلی تحلیلها یک قاعدة مهم است که همان «احکاام
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تابع عناوین و جااری بار مصاادیق» هساتند (خراساانی  113 :1931ا  )199در نتیجاه ،در چناین
رویکردی عناوینی مانند عقد ،ایقاع ،بیع ،و

اهمیات بسازایی دارناد و در طبقاهبنادی مساائل و

متغیرها این عناوین و قالبها هستند که نقش اصلی را ای ا میکنند و تکیه اه استدالل حقوقداناان
محسو

میشوند اما در رویکرد اثر رایی محور اصلی استدالل حقوقدانان آثار م اهیم و عنااوین

و قالبهای حقوقی است ،فارغ از اینکه قالبها و عناوین مورد بحث همگی از یک سنخ و جانس
باشند و نباشند به تابیری ،ا ر اثر نهایی چند عنوان مرتلاف باا ماهیات مرتلاف یکای باشاد ،در
رویکرد اثر رایی همگی ،بهرغم داشتن ت اوتهای ماهوی ،در یک طبقه و دسته قرار می یرند
به نظر میرسد در مادة  462قانون ذار در یک خأل حقاوقی ،صارفنظار از اخاتقف مااهوی
مصادیق مادة  462قانون مدنی ،اثر نهاییِ واحد موارد ششگانه را در نظر رفتاه اسات و باه علات
همین رویکرد اثر رایی است که موارد یادشده را تحت یک ماده یا به تابیری یاک عناوان قاانونی
قرار داده است؛ حال آنکه زاویة نگاه حقوقدانانِ منتقد ساختار ماادة  462قاانون مادنی از دریچاة
رویکرد قالب رایی است
نکتة دیگر در ارتباط با عوامل سقوط ،که باید مد نظر قرار داد این اسات کاه آیاا هماة مصاادیق
مندرج در مادة  462قانون مدنی از حیث منطق حقوق سبب سقوط تاهداتاند؟ با توجه باه آنچاه از
نظر خوانند ان ذشت ،چنانچه مصادیق یادشده به صورت مستقیم و بادون نیااز باه کماک عوامال
دیگر منتهی به سقوط تاهد شوند ،در واقع ،علت سقوط تاهادات محساو
سقوط تاهدات پس ،در نظر رفتن عنوان «اسبا

مایشاوند و ناه سابب

سقوط تاهدات» از نظر منطقی باا اشاکال مواجاه

است در واقع ،برای مادة  462قانون مدنی باید عنوان «علل سقوط تاهدات» را در نظر رفت اما ،در
مقابل سایر عوامل سقوط تاهدات ،که در مادة  462قانون مدنی بیان نشده اسات ،دارای ایان ویه ای
نیستند؛ بلکه برای رسیدن به نتیجه (یانی سقوط تاهد) از طریق مصادیق یادشاده باه وجاود عوامال
دیگر نیاز است در نتیجه مصادیقی که در مادة  462قانون مدنی بیان نشدهاند از این حیاث کاه سابب
سقوط تاهد محسو

میشوند (و نه دلیل سقوط تاهد) با مصادیق مندرج در مادة  462نمیتوانند در

یک طبقه قرار یرند پس ،از حیث رعایت نظم منطقی قانون مدنی عدم درج ماوارد ماذکور در ماادة
 462قانون مدنی کامقً صحیح به نظر میرسد نکتة پایانی که باید متذکر شد این اسات کاه نگااه باه
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عالم حقوق از زاویة پست مدرنیسم و پیچیده شدن روابط تاباان حقوق باعث شاده در عاالم حقاوق
شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین مانا که طبقهبندیهای سنتی نمیتواند روابط پیچیدة فالی تابااان
حقوق را پوشش دهد در نتیجه ،در حال حا ر ،شاهدیم که حقوق اختصاصای ،1یانای حقاوقی کاه
طیف کوچکتر اما ترصصیتری از مصادیق روابط میان تابااان حقاوق را باه نسابت حقاوق سانتی
پوشش میدهد ،در فضای تحلیلها و استداللهای حقوقی نوین پا به عرصة وجاود نهااده اسات در
این میان ،بحث عوامل سقوط تاهدات نیز از این اصل مستثنا نیستند به بیان ساادهتار ،در پرتاو نگااه
پستمدرنیسم و پیچید یهای روابط میان تاباان حقوق ،قرار دادن همة عوامل سقوط تاهادات ییال
طبقه و عنوان قانونی نمیتواند از نظر منطق حقوقی صحیح باشد

1. Lex special
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