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Abstract
One of the shortcomings of Napoleon's code was the lack of "lapse" of considerable
contracts, which was recognized by French doctrine and jurisprudence. Therefore,
they tried to propose a codification in various civil law revision projects. Thus, in
Decree No. 131-2016, February 10, 2016, the Law of Obligations and Contracts, a
new institution called "caducité (lapse)" was envisaged in Articles 1186 and 1187 of
the French Civil Code. This institution describes the status of a contract that has been
entered into quite validly, but then loses one of its essential elements due to a
subsequent event. The result of this situation, is the termination of the parties'
obligations. Our Civil Law does not define such an institution, but examples of
cancellation can be deduced from some provisions of Civil Law and other laws. In
general, the reasons for cancellation of the contract can include the deterioration of
the subject of the contract, the loss of its cause, death or incompetence in the
obligations of the person and the failure to obtain the suspension within the prescribed
period provided in the suspended condition that any occurrence of the recent
assumptions may lead to the termination of the contract. Lapse occurs involuntarily
and its effect is not retroactive. Thus, in the opinion of the authors, the provisions of
our Civil Law are incomplete in this respect, and the establishment of such an
institution can be useful.

Keywords: essential elements of the contract, lapse, subject lapse,
cause lapse, vertical commitment to the person.
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چکیده
آ بر بو اای به هایش خدرر ،تالش ااو اا که ه پروژ هدب هخن ف بدزاارب قداو هاان ،تاو ش آ ها
پییادد هاای با شترتیب ،ه هصوبه شاده  10 ،2016-131نوه ه  2016حقوق تعدّاال و قراه ا هد ،ادد
جا اب بادم اانید ( )caducitéه هوا  1186و 1187قداو هاان نرااسه پی بیان شا .ا ش ادد وضعیش
یقاب ها تیر ح هنکاا که به یوهل کدهالع هعنعر هاعقا شا اسش ،اهد ه ا اهه ،بر اثر هو اا ب الح کن
از یادیر اسدسن خو

ایش ادد ب ها تعر ف اکر اسش ،ولن هصد قن از اانید ها هنتوا از برخن هقرهال قداو هاان

و سد ر قواایش اسناعد ااو ی ه حدلش ک ن ،اسعدب اانیدب قراه ا ها هنتوا شدها زوال هوضوع یقا ،از بیش
هننش سعب آ  ،هر

د نقاا یالحیش ه تعدّاال قدئم به شخص و یام حصول هع ی یه ه ه دش هقره

پی بیانشا ه شر تع یقن ااسش که حاوث هر و از نروض اخیر هاکش اسش به اانیدب یقا بیاجدهای
اانید بهیوهل میراها ب هخ هن ها و اثر آ ی ف بههدسع اانشو ی با شترتیب به اظر اادهااگد  ،هقرهال

کلیدواژهها :عناصر اساسی عقد ،انتفا ،انتفا موضوع ،انتفا سبب ،تعهّد قائم به شخص.
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هاان ا را

ها از سش هن های انیجة ا ش وضعیش ،سقو تعدّاال ررنیش قراه ا اسشی قداو

تاریخ پذیرش1400/10/20 :

کن از اواقص کا ادپ ئو  ،نقاا «اانیدب» یقو هعوّض بو اسش که کنر ش و هو ة قضد ن نرااسه پن به

تاریخ دریافت1399/12/25 :

سعید بیگدلی



دانشیار حقوق دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
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مقدمه
بی از و قر از یار کا ادپ ئو گذشنه بو و برخن از هوا قداو هاان هربو به حقوق
تعدّاال کداه شا و ایدز به قواایش جا اب احسدس هن شا ،ایش وضعینن براب کیوهِ
نرااسه که ساش ر اهاب ه قداو گذاهب اوشنه اشش ،اهرب ه وبن اعو ی به هایش خدرر
ا جدب هن کر که ایالحدتن ه آ یوهل گیر ی به هوجب هصوبة قداوان 101نوه ه
 2016ایالحدتن ه حقوق تعدّاال و قراه ا هدب قداو هاان نرااسه یوهل گرنش،
سپس هصوبة اخیر بهیاوا قداو شاده  20 ،2018-278آوه ا  2018تصو ب شای ا ش
بدزاارب ،هدمتر ش ایالحن بو ک ه قداو هاان ا ش کیوه از سدل 1804به خو ا بو
که ها از آ اوسدزب و تقو ش کدهآهاب برخن از ادد هدب حقوقن بو ی کن از
اوآوهبهدب ا ش بدزاارب ،ترعیش «اانید» ه یقو هعوّض بو که ه هوا  1186و1187
ادد اه شای باا اول هد  1186ه تعر ف اانید بید هن اه «یقاب که به یوهل هعنعر
هاعقا شا  ،اگر کن از یادیر اسدسن آ از بیش هو  ،هانین هنشو ییی» 2ه ا اهه ،باا 2
هد د شا  ،اانیدب یقو هرتعط ها پی بیان کر اسشی 3ا ش هد از ترکیب یجیعن
تیکیا دننه اسش ه حدلن که باا  ، 1بد ک ینن میرهانظر  ،کن از ههزآلو تر ش هقرهال
بدزاارب اسش ،باا  2به و هوه خدص هنپر از که به یاوا کن از برجسنهتر ش
پا ا هدب هاه حقوق قراه ا هد شادخنه هنشو ی 4باا اول هد  1187ایز اثر اانید ها بید
هن اه «اانید به یقا پد د هن ها»ی
هایأ اانید ه حقوق هوم اسشه به هاظوه احیدب جاعیش هوهید و احیدب خزااة
اهپراروهب که ه پن وقوع جاگهدب بنوقیه ه هعرض خ ر وهشکسنان قراهگرننه
بو اا ،ه زهد قداو گذاهب اگوسش هسئ ة اانید ه رو شا با شترتیب ،قواایش اانید ن
1. Ordonnance
2. Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels
disparaît (...).
3ی «هاادهن که ااجدم اا یقا ،براب تحق یا یدل واحا ضروهب بدشا و کن از یقو از بیش برو  ،یقاب که اجراب
آ به خدرر ا ش زوال میرهاکش شا اسش و ایز یقو

ار که اجراب یقا زوال دننه ،شر تعییشکااا هضد ش رر

ار به یقا بو اسش ،هانین هنگر اای بد وجو ا ش ،اانید نقط ه یوهتن هحق هنشو که هنعدقاب که ی یه او به
اانید اسناد شا اسش ،زهدان که هضد ش خو

ها به یقا ایالم ااو  ،از وجو هجاوع یا یدل آگد بو بدشا»ی

4. Olivier, Deshayes; Genicon Thomas et Laithier Yves- Marie, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz, 2018. P.392.
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هقره هن اشناا که اهثِ به جدهداا از اهوال بالیدحب ،انرا هجر د اشخدص هز وجِ باو
اسب ،به و اسب ار د اهوه هدلیدتن اخنصدص ا هن شو ی به اهیا ا اکه از ا ش رر
بد تجر گرا ن هعدهز و شدروااا هوهن ها به احیدب زا و ولا ترمیب ااد اای 1اخسش اانید
ه کا ادپ ئو

ه حقوق تعرین 2ه رو و ه هایش زهیاه هوه توجه کنر ش 3بو ی هننههننه

به ی ش گسنرش هعدهالل و تغییر سعو و اوع آادد ا ش ضروهل احسدس شا که کدهبسش
ایش ادد ب ه یقو هعوّض 4ایز ضروهب اسشی
تاو ش بد تادم قواب اانید قراه ا ب ه کدهزاه حقوقن نرااسه ،از و رر  ،حدیا
هادهسش حقوق اادان اسش که تعر ف و کدهبسش آ ها هوه تجز هو تح یا و اانید قراه
ا ااه راکه پس از و وهۀ روالان هکو  5،هیدوم اانید وبده ه کنر ش 6،بهو ژ ه
ار ،ه سه هة اخیر ه هو ة
حوزۀ قراه ا هد 7اهایش نراواان دننه اسش 8و از رر
قضد ن ،اانید ه اهوه قراه ا هد ،تحوالل گسنر اب به خو ا بو که هنبد سش آثده
هرعش آ

ه قداو هاان ادد اه هن شای با ش هاظوه ،براب هنع اواقص قداو هاان،

پروژ هدب هخن ین تاو ش شا که ها آادد شادسد ن ادهسدئن هد و تعییش و پییادد هوا ب
براب هنع آادد بو ی از هدمتر ش ررو هدب بدزاارب که ه ب ش خو اانیدب قراه ا ها

1 . Seube Jean-Baptiste, Art.1186 et 1187 : Contrat. Caducité du contrat, 20 février
2017, n° 2. Cité, Girard, 1987, p.927 ; Ourliac de de Malafosse, 1968, p.350s.
2. Droit des libéralités
ا ش حقوق هربو به یقو میرهعوّض که شدها اهث و هیراث و هعه و وییش هنبدشا که ه هواه ،1040 ،1039
1088 ،1043 ،1042و  1089بید شا اسشی
7. Planiol, Marcel, Traité élémentaire de droit civil, Tom. III, 7e éd, 1918, L.G.D.J.,
p. 32, 720, 833,848.
4. Contrats à titre onéreux
5. Buffelan-Lanore Y., Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit
civil, 1963.
6 .Pelletier C, La caducité des actes juridiques en droit privé français, 2004 ; Chaaban
R, La caducité des actes juridiques, 2010.
7 . Foriers P-A, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément
essentiel à leur formation, Bruylant Bruxelles, 1998 ; Carron F, La caducité du contrat
(étude de droit privé), PUA M, 2000 ; Wester-Ouisse V, La caducité en matière
contractuelle : une notion à réinventer, JCP n°4 2001, p 290 ; Aubry M-C, Retour sur
la caducité en matière contractuelle, RTD civ. 2012, p 625.
8. Ghestin Jacques, Loiseau Grégoire, Serinet Yves- Marie, La formation du contrat,
T.II., 4e éd., 2013, L.G.D.J., n°2066.
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پی بیان ااو بو اا هنتوا به «ررو پن رکدتدال»1و «نرااسوا تره » 2اشده ااو ی ه ررو
اخسش ،بدزاارب ه هد  1131اانید ها ایش تعر ف هنکاا «یقاب که به یوهل هعنعر
هاعقا شا  ،ه یوهل از بیش هننش کن از یادیر تیکیا هااۀ آ د نقاا یاصر خدهجن
که ایوذ یقا هاو به آ شا بدشا ،هانین هنشو (ییی)» 3و ررو ایالحن تره هم ه هد
 86ه تعر ف اانید هقره هن اه «یقاب که به یوهل هعنعر هاعقا شا  ،ه یوهل زوال
کن از یادیر تیکیا هاا آ  ،هانین هن شو و به هایش ترتیب ،ه یوهل نقاا یاصر
خدهجن که ایوذ یقا هاو

به آ شا بدشا»ی پروژۀ اخیر ،بیینر تحش تأثیر قداو

قراه ا هدب اهوپد بو و تالش هن ااو که هقرهال خو

ها بد قداو هذکوه ها ع ااد ا،

ولن ررو کدتدال ه پن ا ش بو که تد حاّ اهکد ساّش پیییش ها حیظ ااد ا و ه ییش حدل
تحوالل جا ا ها ایز لحدظ کاای
اانید ه قداو هاان هد تعر ف ایا و ه هوا هربو به حقوق تعدّاال و قراه ا هد
جد ادهن براب آ اخنصدص ایدننه اسش ،ولن هصد قن از آ ها هن توا از قداو هاان و
سد ر قواایش اسناعد ااو ی ه حقوق ا را ایز اانید یااتدع ه ایادل حقوقن تعرین ،بهو ژ
ه هعه و وییش هحا اسنعادل بو اسشی بهیاوا ااواه ،نول وین قعا از هوین ،کن
از اهکد اسدسن وییش و ی ش یااۀ آ ت قن گر ا که بد نول او یاا حقوقن ها اد
پد د هنپذ ر ی 4بد ا شهاه ه ا ش هوه ایز قدیا اب یاوهن ه قداو هاان هد وجو اااه ی
بادبرا ش هصد یااۀ اانیدب و قراه ا ه قداو جا ا نرااسه که زوا دب هخن ف
آ  ،به ل ف تالش هسنار هو ة قضد ن نرااسه ،ه حدل شیدنیش هوزانزو اسش و ه
هعدح ث آتن ،هوه بحث قراه خواها گرنش (به و ژ ه وهاب قراه ا هدب تعرین) ،ایوالع
ه اظدم حقوقن هد هغیول هداا و تحش قدیا و ااضعد حقوقن ه ایدها اسشی
1 . Projet Catala : Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la
prescription, 2005, La Documentation française.
براب ه دلعة بیینر هبدهۀ ررو ایالحن پن رکدتدال هجوع شو (شعده د و ترابن ،حقوق تعداال ،ه دلعه ت عیقن ررو
ایالحن حقوق تعداال نرااسه بد حقوق ا را و اساد بیشالا ن ،د

وم (تدرا اانیدهل شدر اا

)1395ی

2. Projet Terré : pour une réforme du droit des contrats, 1er éd. 2009, Dalloz, Thèmes
et commentaires.
 3ه ررو اخیر ،یالو براانید سه ضاداشاجراب ب ال ه اسناد ادپذ رب ( )l’inopposabilitéو کاواخشسدزب
( )régularisationهم پی بیان شا بو ی
 4کدتوز د  ،ادیر ،وییش ه حقوق هاان ا را  ،د اول ،ص 504ی
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به یالو قِسم هدان از اانیدب قراه ا که پس از هه هدب روالان هادهسش و ادد اه
شا آ

ه هو ه قضد ن ،تحش هایش ی اوا واه اظدم تقایان نرااسه شا  ،اانیدب

قراه ا هدب هرتعط ه انیجة از بیش هننش کن از قراه ا هد ن اسش که هجاوع آادد براب
تحق ها

هینرک ضروهب بو اسشه قداو گذاه ه ا ش هقرهۀ هدم ،به شیدنیش ،یادیر

ییان و ذهان الزم براب اانیدب قراه ا هرتعط ها هوشش کر اسشی ا ش ه حدلن اسش که
ه حقوق ا را  ،یالو بر سکول قواایش هرتعط ،ا گد هد ایز ه ا ش زهیاه هو ة واحا د
حنن هیدبدن اااهاا و بدالتر از آ  ،نقدد و حقوق ااد  ،هاجع به ها حا آ  ،اسخههدب
هخن ف و هنیدول پیچیا اااه براب اشده به وسعش ا ش سر هگان ،کدنن اسش به ا ش اکنه
اشده کایم که ه حقوق ا را  ،اه تادد اانید د به تععیر اخ ن آ  ،اایسدخ و قراه ا به
لیا از بیش هننش قراه ا هسنقا ار ،ی ن همم وابسنان هعاوب آادد از جدش ضروهل
وجو شد براب تحق و ها هینرک ،به لیا ایا اسعن بو اثر قراه ا هد ،یااتدع
هوه هخدلیش قراه گرننه اسش ،ب که حنن وضعیش هعدهالل واقع اسعش به و هوضوع
1

که کن از آادد به لیا نسو د اایسدخ د اقدله از بیش هننه ایز هوه اخنال اسشی
هاد روه که اشده شا ه حوزۀ حقوق هاان نرااسه ،ق اروب اانید ،هحاو به و
یقا هسنقا ایسش و شدها اانیدب قراه ا هدب هرتعط ایز هسش ،اهد از آاجد که برهسن
هم زهد هر و هوه  ،ایدزهاا رول و تیصی ن اسش که ه قدلب و هقدله اانگاجا،
هاچایش براب ااسجدم هوضوع ،ه ا ش پژوه یرندع اانیدب یقو هسنقا که ه باا اول
هد  1186هوه پی بیان قراه گرننه هوه بحث و برهسن قراه خواه ا گرنشه بادبرا ش
دل ای ن ه ا ش تحقی  ،تعییش قی هعدان اانید و ق ارو و آثده حقوقن آ ه یقو
هسنقا ،بد برهسن قدب یش پذ رش آ ه حقوق ا را اسشه لذا ه ا اهه پس از برهسن
هیدوم لغوب و ای الحن اانید و اوید و شرا ط آ  ،یاا تر ش هصد ا ش ادد و آثده
تحق آ ه حقوق نرااسه برهسن شا و آشکده خواها شا که اواه جدب ا ش ادد براب
پُر کر

تعییش خألهدب اظرب و ایدزهدب یا ن برخن حوز هد هاهاید اسشی

 1یتقن پوه ،بدرامه یعدسن سرهاب ،هدابه کر ان پادباااان ،هداب « ،وضعیش هعدهالل هسنقا و هرتعط از زهد ااعقد
یقا تد ااحالل ه حقوق ا را و کاوااسیو بیع بیشالا ن کدال  1980و ش» ،نص ادهه ی ان اگد هدب حقوق قضد ن،
شاده  ،)1399( 90ص  20به بعای
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 .1مفهوم انتفا
 .1-1مفهوم لغوی
واژۀ اانید هین از ییش التیش «کاوکوس» 1و از نعا «کاه» 2اسش 3که اللش بر انند
و هعنال شا

اه ی از اظر لغوب ،اانید ه هعدان هخن ین آها اسش بر

هدب پوسیا که

ه زهسند هناننااه کداهشا ه پیرب که از سش  70سدلان شروع هنشو ه 4آاچه که روز
خوب بو و اهروز قا ان شا ه یزب که ار هوه اسنید قراه اانگیر ه 5آ
که هرسدله هناننا (بر

هدب قا ان هخش ب و ) ،6هاچایش به پد یز و هر
7

یزب
تاه جن
8

یاا حقوقن تععیر شا اسشی ه نرهاگ بزه سخش به هعدان ادبو کر آها اسشه
برخن به هعان پیرب ،شکسنان ،انند گن آوه ااا 9و بعض ار ،آ ها به ب ال و کدولش
10

ترجاه ااو ااای

 .2-1مفهوم حقوقي انتفا
ه و قر اخیر ،تعر ف اانید ،تحوالل یاایرب به خو

ا اسشی تعده ف ابناا ن

بسیده سد و ه ییش حدل ادقص بو اای اداکه کدپیند هدارب بید هن اه «اانید ،وضعیش
یاا حقوقن اسش که هو اا الح آ ها بناثر هنکاا»11ی ه سدل  1963تعر ین هادسب
توسط خدام بونال -الاوه  ،که حدیا اولیش هسدله پیراهو اانیدب یاا حقوقن ه نرااسه
اسش ،اهائه شای بر ا ش اسدس اانید «یا ن حقوقن اسش که کدهالع به یوهل هعنعر هاعقا
شا  ،قعا از ا اکه بنوااا آثده حقوقن خو

ها ا جد کاا ،به لیا از بیش هننش کن از

1. Caducus
2. Cadere
3 . Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, 13e éd, 2020, P.U.F.
4. Le Robert Maxi Plus, édition, 2018.
5. Le petit Robert, édition, 2021.
6. Le petit Larousse, édition, 2021.
7. Aubry Marie –Christine, «Retour sur la caducité en matière contractuelle», Revue
trimestrielle de droit civil, (2012). p. 625.
8ی ااوهب ،حسش ،نرهاگ بزه سخش ،د اول ،ص 591ی
 9ی اییسن ،سعیا ،نرهاگ نرااسه -ندهسن ،ج ا  ،1د  ،9ص 237ی
 .10کدتعن ،حسیاق ن ،نرهاگ حقوق ،د  ،1ص 54ی
Presse

I,

11. Capitant Henri (1930), Vocabulaire juridique, fascicule
universitaire. Disponible sur :https://www.bnf/fr.v° caducité.
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یادیر اسدسن آ  ،ه پن تحق هو اا ب الح و هسنقا از اها ۀ یدها ،هانین هنشو ،
بن آاکه ا ش اثر ،ی ف بههدسع شو »1ی الزم به ذکر اسش ا ش تعر ف از زهد اهائة آ
هوه توجه کنر ش واقع شا اسش و هاز هدااگدهب ا ش تعر ف ها هنتوا

ه تعایم آ

به ایادل حقوقن که هاوز به هوه اجرا گذاه ایا ااا و به ای الو ه ا یه یقیم هداا
بو اا ااسشی بد ا ش وجو  ،تعر ف د شا ایز از اگد حقوق ااد  ،هصو از ا را ااداا
اسشه راکه از و رر  ،ا ید بید هن اه « یاا حقوقن قعا از ا اکه بنوااا آثده
حقوقن خ و

ها ا جد کاا هانین هنشو » 2،ه حدلن که کن از نروض اانید ،ه یقو

هسنار 3هدااا یقا اجده  ،ظدهر هن شو که یاا حقوقن شروع و رععدع آثده حقوقن آ
ا جد شا و ه حدل جر د اسشی ا را

ار ا اکه ،اانید ها «هسنقا از اها ۀ» ررنیش د کن

از آادد ق ااا هنکا ا که اهاة شاول آ ها از اوضدع و احوالن که ادشن از هننده تقصیرب
د اها ب کن از ررنیش هن گر  ،خدهج ااو اسشی به یاوا هردل ه ویاۀ و ررنه
ه یوهتن که ویا ه هد ش هقره پی بیانشا هحق اار

د یام حصول هع ی یه

ه هویا هقره ه شر تع یقن که اانید یقا ها ه پن اه  ،اانیدب یقا ادشن از هننده کن
از ررنیش بو وکدهالع هسنقا از اها آادد ایسشی 4ه پدسو به ا ش ا را هنتوا گیش که
ررنیش ه تحق اانید هرتکب تقصیرب ایا ااا و وقوع اانید ،ه انیجة یام حصول هع ی یه

1. Buffelan-Lanore Y, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit
civil, 1963. p.161.
2ی برخن بید ااو ااا که اانید هدااا سواه بر اسب اسش که پد از و رر آو زا اسش ()à chevalی ه واقع ،یقا
بیش تیکیا و اجراب آ هع اسش ( Dissaux Nicolas, Jamin Christophe, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire des articles
 .)1100 à 1386-1, Dalloz,.2016,p.87ا ش تععیر حااقا هنتوااا ه یقو هسنار هوه اشکدل واقع شو ه
راکه بالندی ه بعا از ااعقد یقا آثده حقوقن آادد ظدهر هنشو ی
3. Contrat à exécution successive.
4. Garron Frédéric, La caducité du contrat (étude de droit privé), thèse .Aix-Marseille
III, 2000, P. 309.
او سااۀ اخیر ه تعر ف اانید بید هن اه «وضعیش حقوقن یقاب اسش که بهیوهل هعنعر هاعقا شا که ه پن از بیش
هننش کن از یادیر اسدسن ه بقدب آ خدتاه هن دبای ا ش زوال هاکش اسش ادشن از و هو اا هسنقا از هننده د
اها ۀ ررنیش د کن از آادد بدشاه هاچایش هنتوااا ادشن از ابنکده یاا د تقصیر یااب د میریااب کن از هنعدقا ش
بدشا»ی ا ش تعر ف حدیا اولیش هسدله ه خصوص اانید ه اهوه قراه ا هد هنبدشای
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ه هویا هقره ،به یوهل میراها ب اتیدق هن انناه بادبرا ش ا ش نرض اانید هادندتن بد اها ب
بو

سعب آ اااه ی
از اگد حقوق ااد نرااسوب ،بد توجه به ا اکه اانید هن توااا ق اروب وسیعن ها ه

ایادل حقوقن شدها شو  ،اهائه تعر ین جدهع از آ

شواه اسش ،اهد آاچه بهیاوا یاصر

وحال بخ تعده ف اهائهشا از اانید هن توا ایش اسناعد کر ااعقد یقاب هعنعر ،از
بیش هننش و یاصر اسدسن ،ه پن حاوث هو اا الحقن اسش ،اهد تر اهد ن ه پذ رش
میراها ب بو

و ی ف به هدسع ایا آ وجو اه ی

بد توجه به ا اکه ه حقوق ا را یقا هانین (به هعادب نع ن آ

ه قداو هاان نرااسه)

به هعان یقاب که یحیحدع ااعقد دننه اهد ه ا اهه ،به لیا هانین شا کن از یادیر
اسدسن خو از بیش هننه ،هوه توجه اعو  ،لذا تعر ین از آ ایز به یاا ایدها اسش ،اهد
کنر جعیرب لاارو ب ه بحرن هاجع به ااواع هواه ب که هاکش اسش یقاب هانین شو ،
اانی د ها شدها اانیدب سعب تعدّا ،اانیدب هنعدّا ،اانیدب هنعدّاله ،اانیدب هوضوع تعدّا و
اانیدب هوضوع یقا ااسنه اسشی 1هر اا ا ش تقسم بااب از ااواع اانید ه حقوق ا را ،
هنتوااا کدها تر ش از اوع خو بدشا ،اهد اان توا آ ها ها ع بر هصد ادد نع ن اانید
ه حقوق نرااسه ااسشی به یاوا ااواه ،ه یقو الزم ،زاا بو شخص هنعدقا ،جزء
یادیر اسدسن ا اهة یقا ایسش که ضروهتدع بد اانیدب او ،یقا ایز هانین گر ی بهیالو
هصد قن هاچو یام تحق هع ی یه ه یقا هع ّ ه ا ش هجاویه ا اانشو  ،ضاش
آاکه هصااقهدب ه رو شا  ،بیینر به اَیادل حقوقن ها اد که ه کا ادپ ئو وجو
اشش ،شعدهش اشنه و از و تر هسناا ،تد اَیادل حقوقن هعوّض (ضاش آاکه ا ش شدئعه
ها ه رو هن کاا که هاکش اسش هقنعس از هقرهال خدهجن بو بدشا) که به تعر ف
ادد ب جدش تعییش تک یف یقو هانین ایز اانااجدهای
ب رخن از اسدتیا ایز ه بحث از اسعدب سقو تعدّا ،به هعدحث هرتعط بد بحث نع ن،
تحش یاوا «زوال تعدّا» ،به توضیح هواه ب پر اخنه ااا که ه یوهل حاوث آادد ،تعدّا
زائا و ه انیجه یقا هاحا هنگر ی 2هر اا هوضوع اهائه شا ایز یاالع حدوب برخن از
اقسدم ادد اانید قراه ا اسش ،اهد اسدتیا د شا ایز هعدحث اهائهشا ها اه بهیاوا اظر هاب
1ی جعیرب لاارو ب ،هحااجعیر ،ائرۀالاعده

حقوق هاان و تجدهل ،ص  259و 260ی

2ی کدتوز د  ،ادیر ،اظر ه یاوهن تعداال ،د هینم ص 540ی

 | 18فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی | سال  | 10شماره  | 38بهار ()1401

یاوهن براب اانیدب قراه ا ه انیجة نقاا یادیر اسدسن قراه ا  ،ب که به یاوا بخین از
اسعدب سقو تعدّا قراه ا ب هوه اشده قراه ا ااا که رععدع به تعر ف و تعییش اظر هاب
هادااا اانیدب ق راه ا ایداجدهیا اسشی

 .2اوصاف انتفای قراردادی
 .2-1انعقاد عقد بهصورت معتبر
اولیش خصیصه براب هانین ت قّن کر

و یقا ،ااعقد یحیح آ اسشی اانید ادشن از

ضاداش اجراب اقص ه هایأ قراه ا ایسش ،ب که بد وجو یحش ااعقد قراه ا و بنآاکه
اقصن ه اهکد به وجو آوهااۀ آ بدشا ،هو اا ب الح که بدیث اخنالل ه یادیر
اسدسن قراه ا هنشو  ،بدیث اانیدب یقا هن گر ه هو اا ب که خدهج از اها ۀ ررنیش
اسشی 1با ش ترتیب ،اظر ة حدضر بر یام تقصیرآهیز بو اانید تأکیا هن کااه بادبرا ش اانید
ا جدب هنکاا از ضاداش اجراهدب هیدبه از جا ه ب ال هناد ز گر ی ب ال ،
ضاداش اجراب یقاب اسش که از ابناا شرا ط اسدسن براب یحش آ وجو اااشنه اسشی
ه دب باا  2هد  1178قی می ی یقاب بدرا نرض هن گر که هرگز بهوجو ایدها
اسشی ه یوض ،اانید ضاداش اجراب یقاب اسش که ه زهد ااعقد آ  ،هاة شرا ط اسدسنِ
یحش یقا ها اها بو و هیچ گواه اقصن ه اهکد اسدسن آ وجو اااشنه تد یقا ها
هنزلزل ااد اه لیکش کن از یادیر اسدسن آ بعا از ااعقد از بیش هن هو ی ادد ارب که
ضروهل اه از اانید هناد ز گر  ،نسو 2اسشی نسو ه ام ب هواه ضاداشاجراب یقاب
اسش که ه آ هنعدّا ه اجراب تعدّا خو هرتکب تقصیر شا بدشا که ز د ا ه
ا ش یوهل هن توااا بد ایادل آ قراه ا ها از بیش بعر ی باا  1هد  1183قداو هاان سدب
نرااسه براب نسو اثر ی ف به هدسع شا ه اظر گرننه بو  ،ولن هد  1229قداو جا ا
هقره هن اه «نسو هوجب خدتاة یقا هنشو ی» هاد ضاداش اجرا ن که باا اول هد
 1187براب اانید هقره اشنه اسشی باا  3هد  1229ایز ه خصوص آثده نسو قدئا به
1. Seube Jean-Baptiste, « Caducité et ensemble contractuel indivisible : timidité
jurisprudentielle ou audace doctrinal? », Le monde du droit, 2008, Foyer J,
Economica,, p.931.
2. Résolution
برخن حقوق ااد هد ا ش ایالو ها نسو از آمدز ادهیا ااا که انیجة یام اجراب تعدا از رر کن از هنعدقا ش اسش
(کدتوز د  ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج  ،2صی)414ی
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تیکیو شا اسش الف) هاادهن که تعدّاال هعد له شا سو هااب خو ها به تاه

ه

اجر اب هنقدبا قراه ا ا جد کاا ،براب وه اب که قراه ا به روه هاظم اجرا شا اسش
نسو بدیث اسنر ا اان شو و ه ا ش نرض ،نسو اثر ی ف به هدسع شا اااه و اثرش
نقط ادظر به آ اا اسش ،براب ااواه ه قراه ا هدب هسنار هدااا یقا اجده که اسعش به
آ اا ااحالل هن دبای ب ریکس زهدان که سو هااب تعدّاال ه ّ و بالشا یرندع ه یوهل
اجراب کدها قراه ا هحق هن شو  ،ه یوهل نسو ،ررنیش بد ا تادم آاچه ها به کا ار
تس یم اشنه ااا هسنر ااد اای ه ا ش نرض ،نسو ی ف بههدسع هنشو ی براب هردل نسو
قراه ا هدب آان هدااا بیع که اثر ی ف به هدسع

اه و یقا ها از زهد ااعقد آ از بیش

هنبر ی از سوب ار ،اانیدب قراه ا ها اعد ا هالزم بد نوهس هدژوه ااسشه هر اا برخن
از ااواع اانیدب قراه ا هرا از بیش هننش هوضوع هعده ه هن توااا ه انیجة وقوع نوهسهدژوه
حد ث گر  ،اهد ا ش اهر هاییان ایسش و زوال یادیر اسدسن قراه ا هاکش اسش هیچ
اهتعدرن به حد ثة خدهجن بد شرا ط نوهس هدژوه اااشنه بدشا ،هرا یام تحق هع ی یه ه
شر تع یقن د زوال و ژگن هدب هوه اظر ه شخص هنعدّا ه تعدّاال قدئم به شخصی
هایش وضعیش ،هید اانیدب قراه ا و «نراسنر یش»برقراه اسشه تادد تیدول ا ش اسش که
و ااحالل قراه ا ه نراسنر یش ،شدها از بیش هننش ها به وجو آوهاا قراه ا ایز
هن شو  ،ا ش اهر بدیث هالزهه بیینر هید هصد نراسنر یش و اانیدب قراه ا اسش (ا ش
هوضوع ه برهسن هصد قدیا  ،هالحظه خواها شا) بن آاکه بنوا اانیدب قراه ا ها
انیجة نراسنر یش ه اظدم هدب پذ راا ا ش ادد ت قن کر ی

 .2-2زوال یک عنصر اساسي
باا اول هد  1186قی می ی اانید ها هقیا به از بیش هننش و «یاصر اسدسن» 1از یقا
هن ااد ا ،باو ا اکه آ ها تعر ف کااه 2بادبرا ش ا ش ای الو هعدم بو و ا جدب هنکاا
که هوشش شو ی یادیر اسدسن کااهیش یادیر هسناا که باو آادد یقا اانتوااا بقد اشنه
بدشا؟ ایش ا جدزب هاکش بو بد یادیر تیکیا هااۀ یقا که ه ررو بدزاارب  25نوه ه

1. Elément essentiel
2ی هد  1114قداو هاان ه ا جدب هم از ای الو «یاصر اسدسن» اسنید کر اسش.
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1 2015به آ اشده شا بو خ ط گر اا که رع هد  1128یعدهتاا از «توان اها هد،
اه یش ررنیش و هحنواب هیروع و هعیش ه یقا»ی خوشعخنداه ،ههنش ادد ن هد ،1186
«یادیر تیکیا هاا » حذ

و به جدب آ «یادیر اسدسن» جد از ش شاااه بادبرا ش آاچه

حنان اسش ا اکه اگر یادیرب از یقا ،براب تیکیا آ ضروهب بدشاا ،اهد ضروهتن براب
ا اهه قراه ا اااشنه بدشاا ،از ا ش گر واه خدهج خواهاا بو ی ه انیجه باا  1و  2هد 1128
که هضد و اه یش ررنیش ها براب یحش یقا بید هن کاا از اهاة شاول یادیر اسدسن
خدهج هسنااه راکه بقد آادد تأثیرب ه سراوشش یقا اااه ی

2

هعیدهب قی براب بید یاد یر اسدسن وجو اااه ی برخن یادیر اسدسن ها یادیرب
ااسنهااا که بعا از ااعقد یقا ،هسنعا از بیش هننش هسناا د زوال و یاصر از هحنواب
اقنصد ب یقا و به و ژ سعب تعدّا وقنن که سعب هذکوه به روه هااوم هوه ایدز بدشای
قعا از بدزاارب  10نوه ه  2016زوال هوضوع و سعب به یاوا یادیر اسدسن بید شا

3

بو اا 4که ه بدزاارب  ،2016باا  ، 3هحنواب 5یقا ها جد از ش هوضوع و سعب کر
اسش که هن توااا هعرّ یادیر اسدسن بدشای به اینقد برخن ،یام هیروییش هوضوع د
ها قراه ا  ،از بیش هننش یوض 6ه یقو هعوّض د جدش د این 7ه یقو میرهعوّض،
اانیدب یاا حقوقن ها توجیه هنکااای 8هوا ب از قداو هاان که اسعن هسناا و
اهکد پذ رب هوضوع ها ه رو هنکااا (هوا  1163الن  )1167و هیروع بو ها

3. Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments constitutifs
disparait (...).
1ی هضد ه یوهتن که قدبا هجوع بدشا و حاوث یام اه یش ه یقا هسنار اسنرادئدع هنتواااا یادیر اسدسن ت قن شواای
3. Mignot Marc «Commentaire article par article de l'ordonnance du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations», Les petites affiches, 22 mars, p. 7.
4. Wester-Ouisse Véronique, «La caducité en matière contractuelle: une notion à
réinventer », La semaine juridique – édition général, 2001, n°4, p. 290.
5. Contenu
6. Contrepartie
7. Motif
8. Terré François, Simler Philippe, Leqette Yves et Chénedé Fraçois, Droit civil: Les
obligations, 12e éd, (Dalloz, 2018), P. 664.
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قراه ا ب (هد  ) 1162و هایعنن که و هنعدقا ها به تعدّا واه ااو اسش از یادیر
اسدسن ق ااا هنشواای

1

 .3مصادیق مهم انتفای قراردادی
بد توجه به گسنر گن حوزۀ اانید ه زهیاه قراه ا هد ،احصدب هاة نروض آ به آسدان
هیسوه ایسش ،اهد هدم تر ش هصد آ یعدهتاا از اانیدب هحنوا که هن توااا شدها اانیدب
هوضوع و سعب بدشا ،نول و یام اه یش کن از هنعدقا ش ه یوهتن که شخصیش ،ی ش
یاا ه تیکیا یقا بدشا و هاچایش یام تحق هع ی یه ه شر تع یقنی

 .3-1از بین رفتن موضوع عقد
اانید قراه ا هاکش اسش ادشن از زوال هوضوع آ بدشاه بادبرا ش یادیر اسدسن که براب
تیکیا یاا حقوقن ضروهب هسناا ،گد براب بقد و اجراب آ هم ضروهل اهاای هرگد
هوضوع یقا د تعدّا ،ه پن وقوع هو اا ب هسنقا از اها ۀ ررنیش از بیش برو و اجراب
آ ها میرهاکش سدز  ،قراه ا هانقن هن شو ی برخن از هقرهال هربو به زوال هوضوع
هعده ه ها هن توا ه قداو هاان و برخن ار ها ه خدهج از آ جسش وجو کر ی زوال
هوضوع هعده ه ،خو شدها زوال هد ب هوضوع و زوال قداوان آ اسشی

 .3-1-1از بین رفتن مادی موضوع عقد
از بیش هننش هوضوع یقا ها هن توا ها تر ش اوع اانید ااسش که هد  1722قی می ی
ه یقا اجده به آ اشده هن کاا اگر ه هال اجده  ،هوضوع اجده به واس ة حد ثة
قدرب کالع از بیش برو  ،یقا اجده اسعش به آ اا هاحا هنگر ی 2هد  483قداو هاان
ا را ایز ه یقا اجده به هایش هسئ ه هن پر از که اجراب قراه ا بسنان به بقدب شنء
هعیان اه که هوضوع یقا بو اسشی قداو هاان سدب نرااسه ه هوا  1302و1303
ت ف هوضوع تعدّا ها کن از اقسدم زوال یقا ااسنه بو که بر رع باا  6هد  1234قداو

1. Seube Jean-Baptiste, Art.1186 et 1187: Contrat. Caducité du contrat, 20 février
2017, n° 19.
2. Mousseron Jean- Marc, Mousseron Pierre ,Raynard Jacques, Seube Jean-Baptiste,
Technique contractuelle,5e éd, 2017, Francis Lefebvre. p. 315.
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اخیر از هواه سقو تعدّاال ق ااا هنشای 1ه بدزاارب  2016ت ف هوضوع تعدّا ،ه
هد  1351-1ز رهجاویة یام اهکد اجرا ادد اه شا که کم وبی

ا اهه هااۀ هقرهال

سدب اسشی هد ۀ اخیر هقره هن اه «هرگد یام اهکد اجرا ،ادشن از ت ف هوضوع تعدّا
بدشا ،هسناکِف از ااجدم تعدّا ه یوهتن بَرب هن شو که ثدبش ااد ا حنن اگر تعدّا اجرا
شا بو بدز هم ت ف هحق هنشا»ی 2برخن از حقوق ااد ا را ایز زوال هوضوع ها
به یاوا تعذّه اجراب ه و هاییان نرض ااو ااا که ه انیجه تحق آ تعدّا سدقط
و قراه ا هاحا هنشو ی 3هصااق ا ش اهر ها هنتوا

ه هد  387قی می عان ت ف هعیع

قعا از قعض ،هیدها کر ی
بد ا ش حدل ه حقوق ا را  ،اسعش به ضروهل ااحالل قراه ا ه یوهل زوال هوضوع
یقا هم اتیدق اظرب ایسشه آاچه ه ا ش زهیاه هقعول و هوه اتیدق اظر اسش ،از بیش هننش
یقا بد از بیش هننش هوضوع قراه ا ه یقو بد اجرا ب روالان هاتن اسش که قراه ا بر
هااه وجو هوضوع هعده ه هن رخا ،هدااا اجده شنء د حیوا و د قر ا هزاهیه و
هسدقدل که باو تصوّه وجو شنء د حیوا و هاچایش هزهیه و بدغ قدبا تصوه ایسناا
(هر اا ه ا ش هواه ایز ه خصوص بدرا بو د هاحا شا قراه ا از حیش زوال
هوضوع اخنال اظر وجو اه ه کاد ا اکه ه تععیر به «ب ال قراه ا » ه هد  381قی
می اخنال اظر به وجو آها اسش و برخن آ ها یحیح و برخن ار حاا بر هسدهحه
قداو گذاه کر ااا 4،اهد ه خصوص یقو تا یکن نوهب ،ه ا ش حا ایز اتیدقاظر شکا
اارننه اسشه ا اکه هد  387قداو هاان هعان بر قدیاۀ ت ف هعیع قعا از قعض ،هاحصر ه
بیع اسش د ادشن از یام قدب یش تنایم تا یو ه تادهن یقو تا یکن اسش و بادبرا ش

1ی قداو گذاه ا را

ه هد  264قی می که اسعدب سقو تعداال ها برشار اسش ادهن از ت ف هوه هوضوع تعدا اعر

اسشه بادبرا ش برخن از حقوق ااد هد اخیر ها ادقص ااسنهااا و الحدق «ت ف هوه تعدا» ها به اسعدب سقو تعداال
پییادد ا ااا (شدیاب ،هداب ،سقو تعداال ،ج  ،1397 ،5صی )19ی
2. Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur
mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement
produite si l'obligation avait été exécutée.
2ی شدیاب ،پیییش ،ص  - 221یید ن ،پیییش ،ص 318ی
4ی کدتوز د  ،ادیر ،یقو هعیش ،ج،1 ،ص ی - 171جعیرب لاارو ب ،هحااجعیر ،هجاویه هحیدب قداو هاان،
صی301ی
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هن توااا بر تادهن یقو تا یکن هرا هعدوضه و ی ح هعوّض وییی هم تعایم دبا،
اخنال اظر وجو اه ی
خدهج از هقرهال قداو هاان ،قواایش ارب ایز اانیدب قراه ا ه انیجة ت ف هوضوع
تعدّا ها هقره کر ااای هد  53قداو اهاضن  30 ،67-1253سدهعر  1697نرااسه پیراهو
ا ش هوضوع بید هن اه «اگر ه هال اهنیدز بدر بر اهب  ،هدل میرهاقول بر اثر حد ثهاب
میرهنرقّعه  ،کالع از بیش برو  ،اهنیدز ایز زائا هنشو »ی ااواة ارب از اانید ،هربو به ت ف
هوضوع بیاهادهه اسشه هد  121-9هجاویه قواایش بیاهاب نرااسه تصر ح هنکاا « ه
یوهل از بیش هننش هوضوع بیاه ،که ادشن از هو اا میرقدبا پی بیان براب شرکش بیاه
بدشا ،بیاهادهه بهیوهل قدرب پد د هن دبا»ی هقرهال بیاه اب ا را

ه ا ش خصوص سدکش

اسش ،اهد هاعن براب ایادل هایش قدیا ه هقرهال بیاه اب وجو اااه ی ه انیجه هردلهدب
ذکرشا که تعاا آ هد کم هم ایسناا هیدها هنشو که قداو گذاه ه ام ب هواه ،
بقدب هوضوع یقا ها جزء یادیر اسدسن یقا ت قّن و ه انیجه ،از بیش هننش آ

ه خالل

اجراب قراه ا ها بدیث اانیدب یقا هن ااای

 .2-1-3از بین رفتن قانوني موضوع عقد
پی هن آ ا که تحش برخن شرا ط ،بن آاکه هوضوع تعدّا د یقا به روه هد ب از بیش هو ،
اجراب آ از اظر حقوقن ادهاکش هنگر ی به یاوا هردل ،قراه ا ب براب واه ال ق عدل
خو هو ،بیش و شرکش خو هوسدز اخ ن بد و شرکش ق عه سدز خدهجن هاعقا
هن گر و بعا از ااعقد یقا ،ولش به لیا حاد ش از یاعش اخ ن واه ال ها هااوع
ایالم هن کاای گدهن هقرهال تجدهب ایز از اانیدب قراه ا الددم گرننهاااه با شترتیب هد
 12آ یشادهه شاده  1078-66هوهخ  31سدهعر  1966نرااسه ،هربو به کرا ه کینن،
هرگواه اقاام ولش د هر هو اا نوهسهدژوه که قعا از حرکش کینن هوب ها و اجراب
سیر ها میرهاکش سدز  ،اانید ت قن هنکاای یالو برا ش هد  69آ یشادهه اخیر ایز هاد
ها حا ها ه ده و قراه ا حااو اقا هسدنر پذ رننه اسشی 1هد  131قداو ه د ن
هصوب  1343ا را ایز هقرهال هیدبدن ها بید هنکااه هرگد کینن به ی ش هااوع بو
تجدهل بد بااه هقصا ،انوااا حرکش کاا ،قراه ا هسدنرل کد لم کش هنشو ی هد 104
1. Garron Frédéric, La caducité du contrat (étude de droit privé), thèse .Aix-Marseille
III, 2000, P. 117.
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قداو اخیر 1هااوع بو

تجدهل بد کیوه هقصا کدال ها از هواه نسو ت قن هنکاای

ضاداشاجراب پی بیان شا ه ا ش هد  ،اهتادد بد ضاداشاجراب هد  131آ قداو که
«کد لم کش» بو

ها هقره کر  ،ه تعدهض اسش ،ب که حکد ش از یام وجو تابیرب
قراه ا  ،بی

هادسب براب هوقعیش هدب هوه بحث اه ه ایوالع کد لم کش بو

از هر

ادد ارب بد ب ال قراه ا اا عدق اه  ،هحدلن که از هید هننش ظرنیش قداوان اجراب
یقا پس از ااعقد آ اعد ا بدیث ب ال قراه ا یحیح هاعقا گر  ،هاد روه که
پی بیان نسو براب ایش هوه ب ،ب د ن سیة وجو ب نسو و هصد

آ

ه قواایش هوجو

اا عدق اااه ه بادبرا ش آاچه ها قن اسش ه ا ش هواه ایادل گر  ،اانیدب قراه ا اسش
که آثده و اند

پی

و پس از اانیدب قراه ا ها هم به خوبن توجیه کر و اانظدم هنبخیای

 .2-3زوال سبب عقد
باا  4هد  1108قداو هاان سدب نرااسه ،سعب هیروع ها کن از شرا ط اسدسن براب
یحش تیکیا یقا بید کر بو  ،ولن ه بدزاارب  ،2016ه باا  3هد  1128واژۀ
«سعب» حذ و به جدب آ «هحنوا» گاجداا شای باا  3هد ۀ اخیر یحعش از هحنواب
هیروع و هعیّش 2کر اسشی با شترتیب ا ش پرس ه رو اسش که آ د سعب هاچاد کن
از یادیر اسدسن یقا ت قن هن گر که از بیش هننش آ  ،اانیدب یقا ها به اعدل اشنه بدشا؟
واژ ادهه حقوقن کُراو ه توییف واژۀ «هحنوا» ،بید هن اه «هحنوا ه زهیاة قراه ا ب،
هدهیش یقا ها تعییش هنکاا که به روه هرسوم ،شدها هوضوع و سعب یقا هنگر ی 3برخن
حقوق ااد هم قعا از بدزاارب سدل  42016هیدوم هحنوا ها شدها هوضوع و سعب ااسنه
2ی هد  104قداو

ه د ن کیوههد که هقنعس از هد  12آ یشادهه قراه ا هدب کرا ه کینن و حااواقا ه د ن،

هصوب  1966نرااسه اسش ،هقره هن اه
Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du
navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné
ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.
2 .Contenu licite et certain
3. Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, 13e éd, 2020, P.U.F., p. 225.
4ی بعا بدزاارب  10نوه ه  2016ایز برخن از حقوق ااد  ،واژۀ هحنوا ها جداییش هوضوع و سعب ت قن کر ااا که هحنوا
اشده به هوضوع تعدا ،ها

و شرو و تعداال قراه ا ب ،هنکاا.

Mekki Mustapha, Contrats et obligations : Contrtas et obligations. – Réforme du droit
des obligations. – Validité du contrat, JurisClasseur Notarial Formulaire, 20
Novembre 2017.n°10

مطالعة تطبیقی انتفای قرارداد در حقوق فرانسه و ایران | بیگدلی و اصانلو | 25

بو اای 1هاچایش گینه شا اسش که هحنوا یالو بر ا اکه هبرگیرااۀ هوضوع و سعب
اسش ،اهاة شاول آ هن توااا خی ن هوسّع بدشا و تعدّاال یر ح و ضاان هنعدقا ش ها
هم شدها گر ی 2ی ن همم ا اکه سعب به یاوا کن از شرو اسدسن ه یحش قراه ا
حذ

گر ا اسش ،ولن کدهکر آ ها هن توا

ه بسیدهب از هوا قی می ا را هیدها

کر  ،از جا ه از هد  1169قی می که یقا هعوّض ها اداچه ه زهد ااعقد  ،یوض هوه
توان بنند ا د اد یز بدشا بدرا هن ااای 3هقرهال اخیر ،از وجو یوض 4ه زهد ااعقد
یقا یحعش کر
او سااگد

و هاجع به هرح ة اجراب یقا سکول اخنیده کر ااای برخن از

ه ا ش خصوص گینه ااا که ه هجاوع ،هد  1186که اانیدب یقا ها پی بیان

کر اسش یزب ایسش جز توجیه اجراب تئوهب سعب براب هرح ه اجراب یقای 5بعضن
ار هعنقااا که اهاة ایادل باا  1هد  1186بد ا هحاو گر و هدااا قعا از بدزاارب،
اانید به خدرر از بیش هننش «سعب» تعا ا به «یوض» گر ی 6هو ة قضد ن نرااسه ه و ساۀ
اخیر ،گدم هدب هدم و تأثیرگذاهب ها پیراهو اق

سعب ه اانیدب یقا بر اشنه اسش تد

جد ن که وا یدلن 7ه و هأب تده خن ایالم ااو « ه یقو و تعدّاب ،تعدّا کن
از ررنیش سعب تعدّا ارب اسشه به احوب که اگر کن از ررنیش تعدّا خو ها ا ید
اکاا ،یر اظر از ی ش آ  ،تعدّا ارب باو سعب هنشو »8ی حقوق ااد هد بنآاکه
1. Bénabent Alain, Droit des obligations, 14e éd.2014, L.G.D.J., p.140s.
2ی هد  6 101ررو ده وب هرجع ،ایول هینرک قراه ا ب هقره هن اه «هحنواب یقا هنیکّا از تعداال یر ح
د ضاان اسشی از جا ه یادیر هحنوا ا یدب تعدا ،هوایا اجرا و ثاش هنبدشا»ی
3. Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la
contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
ه نرهاگ واژگد حقوقن ک اه  illusoireبه آ یزب که بناثر ،یزب که تحق اان دبا و واژ  dérisoireبه
هعان خی ن شکااا ه خی ن اد یز براب ا اکه واقعن بدشاه یام کدنن و از اظر حقوقن ادکدنن آها اسشی براب هردل ثاش
بخس اسش اسعند ه برابر اهزش هعیع که شعدهش اه به نقاا ثاش سعب ب ال بیع )Cornu, 2020, p 335(.
4ی بادبرا ش هقرهال هد  1169شدها یقو میرهعوّض ،اذان و یقو اانشو ی
5. Deshayes Olivier, Genicon Thomas et Laithier Yves- Marie, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz, 2018. P.352.
6. Terré François, Simler Philippe, Leqette Yves et Chénedé Fraçois , Droit civil : Les
obligations, 12e éd, 2018, Dalloz. P. 664.
7. Civ. 14 avril, 1891.
8. dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause
l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que, si l'obligation de l'une n'est pas
remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause.
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هعادب آ ها به قش هوه برهسن قراه هاا ،به ونوه ه آثده خو

به ا ش ه ب هدم

اسناد کر ااای 1ه حقوق نرااسه ا ش هوضوع توسط پ ایول ه تح یا اظر دل وهد

2

برجسنه شای 3بر اسدس ا ش تح یا ،ه یقو هعوّض هر و از هنعدقا ش نقط ه یوهتن
هنعدّا هن شو که ه یوضِ یزب که پر اخش هن کاا ،یزب ه دنش کااه بادبرا ش سعب
تعدّا نقط ه هاسندب ا ش یوض هن بدشا د به شیوۀ خی ن واقعبیاداه تر ،سعب هرتعدّا ،اجراب
ار اسشی 4از ا ش هو هو ة قضد ن نرااسه ه اا ش هوه پذ رنش که
تعدّا توسط رر
سعب به یاوا و یاصر اسدسن ه وابسنان تعدّاال ق ااا هن شو که زوال آ  ،بدیث
اانیدب یقا هن گر ی تصایدل هو ظ قضد ن ،پیراهو ا ش هوضوع بسیده گسنر و هناوع
اسشی 5براب ااواه ه و هوه  ،زوج˙ هنعدّا شا بو  ،به زوجة سدب خو

که نرزاا

هینرکید پی او زااگن هن کر  ،هدهداه هع غن پر اخش ااد ای ه ا اهه ،پاه هسئولیش
نرزاا ها به یدا گرنش و نرزاا براب ا اهة زااگن از او آهای پاه پر اخش هع غ هوه
تعدّا ها هنوقف کر و زوجة سدب

ا خواسش ه دلعه تقا م کر ی ا گد تجا ااظر بد ا ش

اسناالل که آاچه از قصا هینرک ررنیش احراز هن شو ا ش اسش که تعدّا بهیوهل هسنار
و به یاوا هز اه اادااهب ریا بو و زوال «سعب» اانیدب تعدّا ها ه پن اه  ،6هأب بر
بن حقن ز ا ی از هأب ید ه توسط زوجه نرجدمخواهن به یاا آها و ه ادد ش وا
ید لن هأب ا گد تجا ا اظر ها ابرام کر ی
اکنة حدئز اهایش تر ه بدب زوال سعب ،حرکش هو ة قضد ن و کنر ش به ساش
پذ رش اانیدب قراه ا ه یوهل هخاوش شا ها د این ررنیش 7از ااعقد آ ه
خالل اجراب یقا اسشه لذا برخن حقوق ااد به یراحش ،زوال هعادب قراه ا ه حقوق
آلاد ها که ه باا  1هد  313قداو هاان آ کیوه آها (و ثار بحثهدب کنر ان
هبده اظر ة پی نرض اسش) و هاچایش یقیم شا قراه ا ه حقوق ااا یس ها (بدنر ش

1ی اهدهن ،سیا حسش ،حقوق هاان ،ج ا  ،1ص  - 269یید ن ،سیاحسیش ،وه هقاهدتن حقوق هاان ،ج ا  ،2ص 149
 کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج  ،2ص 258ی2. Doma
3. Planiol Marcel, Traité élémentaire de droit civil, T.II, 6e éd, 1912, .L.G.D.J. p. 343.
4. Carbonnier Jean , Les obligations, 22e éd., 2000,Thémis, P.U.F., p.127.
5 . Cass.1er civ, 30 oct. 2008, n°07-17.646, Bull.civ.I,n° 241.
6. La disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité.
7. mobile/motif
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ااواة آ ها ه پرواا هدب هربو به تدجگذاهب هنتوا
ها

ا) هادااا آاچه ه بدب اانیدب

ه هد  1090قداو هاان جا ا آهژاانیش آها  ،هعد ل باا اول هد  1186نرااسه

ااسنه و ه ا ش ها از هوو حدکم بر باا وم ا ش هد
کاو گرننهااای

ه اهتعد بیش قراه ا هدب هرتعط ایز

1

ا اکه ایالحدل قداو هاان نرااسه ،ها ها براب هانین شا قراه ا ه یوهل زوال
ها قراه ا بدز کر و هو ة قضد ن ایز از ا ش ظرنیش براب پر کر خالئن که ه ا ش
زهیاه ه حقوق آ کیوه وجو اشنه بدر هن بر  ،تحوّل بسیده قدبا هالحظهاب اسشی
ه حقوق ااا سند و به تعع آ

ه اظدم حقوقن کدهشال ،پس از شکا گیرب «ادد

نراسنر یش» که بر اسدس آ  ،قراه ا هد ن که ه حیش اجرا بد یام اهکد اجراب نیز کن
هواجه هن شااا هایسو ق ااا هن گر ااا ،اااک اااک شدخة ارب از هایش ادد
حقوقن ایز شکا گرنش که یام اهکد تحق ها ها ایز هیاول هاد ضاداشاجرا
ق ااا هنکر که هم ا او براب تیکیو از ادد اولیه ،بد یاوا «نراسنر یش حکان» از
آ د هنشو ی 2حدل پس از سدلید روالان از تأسیس ا ش ادد وم ،اهتادد ه حقوق
ااا سند  ،ب که ه اکرر اظدم هدب حقوقن تدبع اظدم حقوقن کدهشال ،تر اب ه اایسدخ
هینرک قراه ا ب

قراه ا (و العنه اسنرادء نسو د تعا ا قراه ا ) ه انیجة اانیدب ها
3
وجو اااه ی
بد ا ش حدل ا ش هوضوع ه حقوق نرااسه و ا را  ،اه تادد از پینوااة قداوان برخوه اه اعو ،

ب که هوضوع ه هر و کیوه ،هم از اگد ا گد هد و هم حقوق ااد هوه اخنال اظر
بو ی حدل بد تصو ب هقره هوه بحث و اقعدل ا گد هدب نرااسه از شاولیش ادهاکش شا
ها قراه ا بد ا ش ادد جا ا و انیجة حقوقن آ (اانیدب قراه ا ) ،یاالع تینش حدکم بر
اظدم قضد ن نرااسه ه زهیاة هوه بحث ،به وحال و نرجدهن هقعول هنااجدها ،اهد اظدم
ده ااا ین به حدل قراه ا هد ن
حقوقن ا را  ،ه وضعیش نع ن ،اه تادد قداوان بد ها
که تحق اهاانید براب ذب ایع ادهاکش شا  ،وجو اااه  ،ب که اااک توجیددل برخن
1. Deshayes Olivier, Genicon Thomas et Laithier Yves- Marie, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Dalloz, 2018. P. 352.
2ی بیاالن ،سعیا ،تعا ا قراه ا  ،د ددهم (هحا ایر ادشر ،سدل) ،ص 80به بعا  -پدهسدپوه ،هحاابدقره ذاکرباید،
حدایه« ،اقسدم ،احکدم و آثده هعدذ ر یام اجراب قراه ا » ،پژوه هدب حقوق ت عیقن (سدل) ،ص30ی
 3ی ایکعخش ،حایاهضد «آثده قوۀ قدهر و اانید قراه ا » ،هج ه حقوقن بیشالا ن ،ص104ی
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حقوق ااد براب گیو

بش بسش هوجو ایز یاالع ها به جد ن اعر اسشی حنن ه ااا یة

حقوق ااد هوان  ،اتیدق اظرب ه زهیاة ضاداش اجراب اخنالل هوه بحث وجو اااه ه
ی ش اهر ،هعادب توجیهگر ضاداش اجراسش برخن از حقوق ااد  ،بد توجه به نقاا
هقره اب یاوهن ه ا ش بدب ،بد توسّا به هوا ب هاچو هد  381قی می به ده جو ن
پر اخنهااای 1به اینقد ا ید  ،ی ش اایسدخ اجده ه یوهل وهو ییب به ییش هسنأجر ،
یام تحق ها هسنأجر ه قدب یش اانیدع کدها از ییش هوه اجده اسشه بادبرا ش وقنن
به ی ش حد ثه د اهرب خدهجن ،تحق ها
کدهالع هقاوه بدشا) ایز هن توا از هایش ها

یقا ادهاکش شو (هر اا اجراب نیز کن آ
بدر بر و به دهب قیدس ،به کاو هنعدّاب

شندنش که ااجدم قراه ا  ،او ها به انیجهاب اان هسداای رعیعن اسش که ه یوهل پذ رش
ا ش اسناالل ،انیجظ ادهاکش شا تحق ها ایز ااحالل قدرب قراه ا خواها بو ی ا ش
ه حدلن اسش که برخن او سااگد  ،شر ضاان د هعاد ن قراه ا ها لیا ده جو ن
خو هعرنن کر ااای 2رعیعن اسش که ه ا ش یوهل ،بن آاکه یقا خو بهخو زائا
گر  ،تادد ذبایع هن توااا بد نسو قراه ا  ،شداه از ز ر بده تعدّااتن که نقط براب او ضره
بهبده هن آوه خدلن کاای
هرتعط ،بدالجعده
ادد ندع ا گد هد ایز ی نهمم حسّ بن یاالنن ه هصد
سشهوب سش گذاشنه ااا و جرئش هأب بر تخ ّن از هید قراه ا ب که قدب یش اجراب
نیز کن اه  ،اااهاای
آاچه ه ایالحدل قداو هاان نرااسه هوب ا و پی تر ه اظدم کدهشال ،کدها ن
خو ها به اثعدل هسداا  ،توییه اب براب اسنید ه اظدم حقوقن ا را اسشی

 . 3-3از بین رفتن شخص یا وصف شخصي در قراردادهای قائم به شخص
ه حدلش ک ن ،یقاب که به یوهل هعنعر هاعقا شا  ،نول و یام اه یش کن از ررنیش
ه تعدّاال قدئم به
تأثیرب ه ایوذ حقوقن آ اااه  ،هار وجو شخصیش و رر
شخصی 3کراو ه تیر ح ای الو اخیر هقره هن اه «قدئم به شخص بو  ،هجاویه
1ی کدتوز د  ،ادیر ،یقو هعیش ،ج ا و (هحا ایر ادشر ،سدل) ،ص172ی
2ی میدهب ندهسدان ،بدادم «هانین شا جدش هعده ه و اثر آ بر هوابط قراه ا ب ه دلعة ت عیقن ه حقوق ا را و آهر کد»،
نص ادهه ه دلعدل حقوق خصوین ،شاده ؟؟؟ ،ص236ی
3. Intuitu personae
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وضعینن ها توییف هن کاا که ه آادد شخصیش کن از ررنیش ،به لیا توااد نهد و
قدب یش هدب خدص ،اسدسن ق ااا هنشو ه 1بادبرا ش ،براب اانیدب تعدّاب که وابسنه به
شخصیش کن از ررنیش اسش ،بد ا که آ وی ف ه ق اروب قراه ا ب واه شا و حدکن
از یاصر تعییش کااا از هوضوع تعدّا ه اها ۀ ررنیش بدشای» 2از ا ش هو ،اانید ه تعدّاال و
قراه ا هدب قدئم به شخص ،هم شدها زوال نیز کن و قضد ن و هم زوال توااد نهد و
شد سنان هدب هااظر ه قراه ا هنگر ی
 .3-1-3از بین رفتن فیزیکي و قضایي
هاظوه از ا ش هوه نرضن اسش که شخصیش هنعدّا ه ااجدم تعدّا هؤثر بدشا و هقیّا به
هعدشرل او گر و وندب به یدا از جداب ارا هاکش ایسش 3و ااجدم تعدّا نقط بهوسی ه
شخص هوه اظر اهکد پذ ر اسشه 4بادبرا ش ه برخن از قراه ا هد از قعیا وکدلش ،5اوهب
د هقدرعهکدهب 6که ااجدم تعدّا هقیّا به شخصیش نر اسش ،ایوالع نول د یجز او از ااجدم
یاا ،اانیدب قراه ا ها ه پن اه ی یالو بر ا اکه از هقرهال قداو هاان ایش بر اشنن
قدبا اسناعد اسش ،هو ة قضد ن نرااسه ایز رن سدلید هناد ب از واژۀ «اانید» براب بید زوال

1. Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, 13e éd, 2020, P.U.F., p. 573.
2. Contamine-Raynaud Monique, Lintuitus personae dans les contrats, 1974, Thèse
Paris II., p. 33
 .3هد  268قی می ای هقره هن اه «ااجدم نع ن ه یوهتن که هعدشرلِ شخص هنعدا شر شا بدشا ،بهوسی ه ارب
هاکش ایسش (ییی)»ی
 .4کدتوز د  ،ادیر ،وه هقاهدتن حقوق هاان ایادل حقوقن ،د هینم (هحا ایر ادشر ،)1379 ،ص 219ی
 .5ه برخن از هقرهال قی می

ی از جا ه هوا  2003هقره هن اه که «وکدلش بد نول هوکّا د وکیا هرتیع هنشو ه

هد  687قی می ای بید هن اه وکدلش از ررق ذ ا هرتیع هنشو بد یزل هوکّا ،بد اسنعیدب وکیا به هول و جاو
وکیا و هوکّای بد هااقه به هقرهال قداو هاان نرااسه هنتوا اسناعد ااو که هاظوه قداو گذاه هد از واژ «هرتیع
هنشو » هعد ل واژ «اانید» هنبدشای ا ش هسئ ه ها از باا وم هد  1879قی می
اسناعد کر که هقره هن اه

ی ایز که هاجع به یده ه هنبدشا ،هنتوا

اداچه یده ه نقط بد هاظرگرننش شخص هسنعیر بو بدشا وهّاث او اانتواااا ،اانیدع از

هوضوع یده ه ها ا اهه هاای هد  638قی می ای ایز نول هر و از ررنیش ها از هوجعدل اایسدخ یده ه ت قن ااو اسشی
. Contrat de louage d’ouvrage6
به هوجب هد  1795قی می ی قراه ا هقدرعهکدهب بهخدرر نول هعاده پیاداکده د یاعنار هاحا هنگر ی با شترتیب،
هد ۀ اخیر ها ایز هنتوا از هواه اانید ت قن ااو که و ژگن قدئم به شخص بو

ها بید هنکاای
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وکدلش 1و اوهب 2اسنید کر اسشی ه حقوق ا را ایز گد به ا ش هسئ ه توجه شا
اسش ،هرالع ه برخن آها ،ه یوهتن که توان ررنیش بر اوهب شخص د اشخدص خدین
بو بدشا و آ شخص نول کاا ،هحجوه شو و د اسنعید ها اوهب هانین ااسنه شا
اسشی 3بد ا ش هاه ،اظر ة یاوهن و هوشان ه ا ش زهیاه وجو اااه که ضروهتدع
قراه ا هد ن به لیا قدئم به شخص بو  ،بد زوال شخص از بیش برواا د هدمتر از آ  ،ه
قراه ا ب ید ب ،به ی ش ابنادب قراه ا بر شخصیش هنعدّا از اگد ررنیش ،زوال شخص
هنعدّا د یجز او از ااجدم تعدّا بدیث اانیدب قراه ا گر ی
ا ش سؤال قدبا ررو اسش که آ د تعدّاهدب قدئم به شخص ها هن توا حصرب و هقیّا
به برخن از تعدّاال و قراه ا هد ااسش؟ پدسو ا ش پرس

هاین اسش و شاول تعدّاهدب

وابسنه به شخصیش کن از و رر ها اانتوا هحصوه کر  4و تاظیم و لیسش جدهع
میرهاکش اسشی از ا ش هو ه یوهل بروز اخنال  ،ا هس هن توااا بد تجز هوتح یا
شرو قراه ا  ،سدخنده یاوهن آ  ،اوضدع و احوال ااعقد یقا و ار یادیر تصایم
بایر ی

5

1ی شععة اول وا یدلن نرااسه ه هأب شاده  124هوهخ  29آوه ا  1968ه ا ش خصوص بید هن اه «وکدلش
ای دشا توسط هنوننییی بد نول هانین هنشو »ه بادبرا ش ا ش هأب به هسنن به واژ «اانید» اشده هنکاا ( Garron,
.)2000, p.154
2ی هایشروه شععة وم وا یدلن نرااسه ه هأب هوهخ  23هن  ،1973به یراحش به «اانید» شر

اوه تصا ااو

اسش و براب توجیه هأب اشده هن کاا که ررنیش به واهب هنوسّا شا بو اا «بد ه اظرگرننش شخص» اوه و ه پن
نول او«شر  ،که اجراب آ میر هاکش بو  ،هانین هنشو »ی
3ی شاس ،یعاااهلل ،آ یش ا هسن هاان ،ج ا  ،3د ( 2تدرا اانیدهال هاک ،)1384 ،ص 549ی
براب ه دلعة بیینر هجوع شو قاعرب جدرهن ،یعاال دن« ،قدئم به شخص بو

اوهب و اسنید از سنیدها حقوقن ه

اوهبهدب بیشالا ن» ،هج ه حقوقن بیشالا ن ،شاده  ،1399 ،62یص  - 91-120هضد ن ،اهیرب« ،اانقدل هوانقشادهه
اوهب» ،هج ة ه دلعدل حقوقن اایاد شیراز ،وه ادم شاده  ،)1396( 3یص 97-127ی
4ی کدتوز د  ،ادیر ،اظر ه یاوهن تعداال ،صی541ی
5. Pelletier Caroline, La caducité des actes juridiques en droit privé français, 2004,
thèse Paris XII., p. 56.
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 .3-2-3از بین رفتن ویژگي های خاصّ شخصي در تعهّدات قائم به شخص
توااد نهد و قدب یش هدب نر ب و شخص هن توااا ه اها ۀ ارب براب ااعقد قراه ا
هؤثر و تعییش کااا بدشا و ه انیجه ازبیش هننش ا ش توااد ن هد (یقا بد توجه به آادد هاعقا
شا اسش) ،هاکش اسش اانیدب یقا ها ه پن اشنه بدشای تادد شر ا ش اسش که آ
یاصر ،تعییشکااا و هحرک بدشا و قراه ا بر هعادب آ و ژگنهد و توااد نهد واقع شا
بدشای با ش ترتیب تیخیص ا اکه توااد ن و قدب یش خدصّ کن از ررنیش ه اهاة قراه ا ب
واه شا اسش د اه به هاحنن هیسوه ایسش و ه یوهل اخنال  ،بر ا هس اسش که ا ش
هسئ ه ها تایز ها که آ د قراه ا بد ه اظر گرننش شخص و توجه به قدب یشهدب او هاعقا
شا اسش د اهی وقنن که زوال و ویف ه قدئم به شخص بو ه رو هنشو  ،هاکش
اسش که زوال ویف اوین 1هاظوه بدشا د زوال ییش شخصنه 2بادبرا ش آاچه اهروز هو ة
قضد ن نرااسه بد آ هوبه هوسش  ،تأثیر د یام تأثیر شخصیش د و ژگنهدب شخصینن
اشخدص ه قراه ا هد و تعدّاال هنأثر از شخصیش و و ژگن هدب شخصن هنعدقا ش ایسش،
ب که هعیده و احوۀ اهز دبن ا ش تأثیرگذاهب اسش ،اهد ه حقوق ا را  ،هوضوع تأثیر
شخصیش و و ژگن هدب ررنیش یقا ،جزء هعدم تر ش هسدئا تأثیرگذاه ه تیکیا یحیح
و و ژگن هدب شخصیش ،ه ااحالل

قراه ا و بدالتر و پیچیا تر از آ  ،از بیش هننش اوید
قراه ا اسشی
به یاوا هردل ،ه هد  200قداو هاان ا را که یر حتر ش ضاداش اجرا ه خصوص
تعد ش تصوّه ررنیش قراه ا بد واقعیش هوجو ه خصوص خو هنعدقا ش ها بید کر ،
اه تادد ه هوه اشنع د ه شخصیش ررنیش قراه ا هیچ سخان به هید ایدوه (تادد اشده به
اشنعد ه شخص رر

هعده ه کر اسش) ،ب که ضاداش اجراب آ ها هم به قش هیخص

اکر و بد به کده بر یاوا «اخنالل ه یقا» ،زهیاه ها براب اخنال ه زهیاة کیییش
اثرگذاهب ا ش اِشکدل نراهم آوه اس شه انیجه ا اکه ،هم ه هوه اثر اشنعد ه شخص
رر هعده ه و هم اهکد تأثیر شخصیش ررنیش هعده ه و و ژگنهد و اوید شخصنشد
بر تیکیا قراه ا  ،هید حقوق ااد  ،اخنال اظر حدیا شا اسشه برخن از ا ید
ضاداش اجراب اشنعد ه شخص رر قراه ا ها (بد نرض وجو شرا ط ار) ،ب ال
1. Qualité objective
2. Qualité subjective
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قراه ا هاعقا هن اااا و برخن ار ،قراه ا ها میرادنذ ت قن هنکااای 1هاچایش ه هوه
اهکد تأثیرگذاهب اشنعد ه اوید

شخصن ررنیش بر یحش قراه ا هاعقا  ،اتیدقاظرب

ایسش و حقوق اادان که خواسنه ااا اخنالل ه قراه ا ها به ا ش هصد
اد ده شا ااا به قیدس هوب آوه  ،از ها

ایز تعایم هاا،

حدکم بر هد  200قداو هاان براب تعایم
2

ق اروب آ بر اشنعد ه اوید شخصن ررنیش اسنید کااای هایش اخنال اظرهد بدیث
شا اسش هرجد ه ّ پدب اثر از شخص د شخ صیش ه قراه ا به هید آ ا ،اخنال اظرهد
ایز بروز کااه هاچاد که ه تیسیر هد  762قی می و را ن ب ال ی حن که ه رر
هصدلحه اش اشنعد شا  ،اخنال اظر به وجو آها اسشه برخن آ ها اسنراد ن و برخن
هوان بد ایا و به شر اهایش شخصیش ه وقوع آ  ،هقیّا کر ااای

3

رعیعن اسش که ه ایش وضعینن ،یالو بر نقاا هقرهۀ قداوان ،اهتادد براب زوال
اوید شخصن ررنیش قراه ا ه حیش اجراب آ  ،هیچ اظر ة یاوهن وجو اااه  ،ب که
ه یاا ایز ا گد هد هو ة واحاب اااهاا و به ااهل هن توا هأ ن دنش که ا گدهن بد
توجیه زوال ویف شخصن رر قراه ا  ،حکم به ااحالل آ هاه بادبرا ش آاچه ه
حقوق ا را ه ا ش بدب ه رو شا  ،هردلهدب جسنهوگر خنه اب اسش که بد توجیدن مدلعدع
ادظر به هردل ،ه یا خارن کر اثر یقاب برآها ااا که ه انیجة زوال ویف هنعدقا،
از هااه خواسش ررنیش خدهج شا اسشی به یاوا ااواه ه و هوه اسند جعیرب
لاارو ب ،ضاش بید هصااقن از ا ش هوه  ،آ ها بد «وحال ه وب هید ایا تعدّا و
ااجدم توسط شخص خدص» توجیه کر ااای 4بر اسدس هردل بید شا  ،اگر هقصو از
سیدهش شیر ان ،تدیة آ توسط کدهگر هدهر خدین هااظر هینرب بو بدشا ،ه یوهل
بیادهب و یام اهکد تااهک شیر ان توسط او ،یقا زائا اسش و العنه ضاداشاجراب ایش
یقاب ها ا ید

«ب ال یقا» ااسنهااای بهاظر هن هسا که هوه اخیر قیقدع هصااقن از

 1ی یید ن ،سیا حسیش ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ،2ص 97و 98ی
2ی بیاالن ،سعیاه هجنعن ،حسیانالاوسوبه تیسیر ایولن قداو هاان (بر اسدس آها و ااا یههدب بزهگد حقوق ا را )،
ص 180ی
3ی کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ،1شی 236ی

1ی جعیرب لاارو ب ،هحااجعیر ،ائرۀالاعده

حقوق هاان و تجدهل ،د ( 2تدرا

گا

اا  ،)1388 ،ص 731ی
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اانیدب یقا بدشا ،راکه ه هرح ة ااعقد آ هیچ گواه خ ن به اهکد آ واه اعو و تادد
ه هرح ة اجرا بد هداع هوبههو هن شو و ا ش هداع ،ایوالع به اانیدب یقا هنااجدهای

 .3-4عدم حصول معلقٌعلیه در شرط تعلیقي
کن ار از هواه اانیدب تعدّا د قراه ا  ،یام حصول هع ی یه ه شر تع یقن 1ه
هد ش هقره پی بیان شا اسشی زهدان که شر ˙ یاصر تعییشکااا از هضدسش و به تعع
آ  ،قراه ا تدبع شر

تع یقن اسش ،پیدهاهدب یام تحق شر

تع یقن ،هعدم بهاظر

هنهسای باا  2هد  1304بید هن کاا که تحق شر «تعدّا ها هاجّز و ه

هنکاا»ی

برخن از حقوق ااد از باا اخیر اانقد کر و آ ها ادشیداه ت قن ااو ااا که بید هنکاا
تد زهدان که شر هحق ایو تعدّا هؤثر ایسش و ه انیجه ،اان توااا اجرا شو ی یام
حصول هع ی یه ه هد ش هقره د هعقول ،بد توجه به اوضدع و احوال ،اانیدب تعدّا د یقا
ها به اعدل اه ی 2باا آخر هد  1304-6هاجع به اثر یام تحق شر  ،هقره هن اه « ه
نرض یام تحق شر تع یقن ،تصوه هن شو که تعدّا هرگز بهوجو ایدها اسشی» 3اهاة
اِیادل باا اخیر هحاو اسش و یرندع هربو به پیدها یام تحق شر اسش ،ه حدلنکه
ه ررو هدب ایالحن ،ا ش هوضوع ه ا اهة تعر ف اانید ،لحدظ شا بو 4و حنن پروژۀ
بدزاارب  25نوه ه  2015حقوق قراه ا هد 5ه اانددب باا اول هد  1186بید هن اشش
«یقاب که به روه یحیح هاعقا شا ییی ه یوهل یام تحق و یاصر خدهجن که ه
اثربخین یقا ضروهب اسش ،هانین هن شو ی» ا ش نرض که یام تحق شر تع یقن ها
بید هن کر ه اسخة ادد ن ،هصوبه قداوان  10نوه ه  2016هااظر قراهاارنش ،بنآاکه
ال ا آ تیر ح گر  6،ولن وا یدلن نرااسه ه آهاب گوادگو ضاداشاجراب «اانید»
1. Défaillance de la condition suspensive
2. Larroumet Christian, Bros Sarah, Traité de droit civil, Les obligations : Le contrat,
T.III. 9e éd, 2018, Economica, p.458.
3 . En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir
jamais existé.
3ی هد  1131ررو ایالحن کدتدال و باا  2هد  89ررو تره پذ رننه بو اا که ه یوهل زوال و یاصر اسدسن د
یام تحق یاصر خدهجن که تأثیر یقا هاو به وجو آادد اسش یقا هعنال به اانید اسشی
5. Dissaux Nicolas, Jamin Christophe, Projet de réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, 2015, Dalloz, p. 87.
6. Chantepie Gaël, Latina Mathias, Le nouveau droit des obligations, commentaire
théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd, 2018, Dalloz, p. 717.
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ها ه یوهل یام تحق شر تع یقن برگز ا اسشی 1با شترتیب ه اظدم حقوقن نرااسه،
کن از نروض اانیدب تعدّا د قراه ا  ،یام تحق

شر

تع یقن ه هد ش هقره

پی بیانشا اسشی
ه حقوق ا را ایز یقا هع ّ و آثده وابسنه شا قراه ا به وقوع هع ی یه و تأثیر وقوع
و به و ژ یام وقوع آ بر قراه ا هوه اخنال اظر اسشه ه حدلنکه بخین از
حقوق ااد یاالع تیسیرب ها برگز ا ااا که حنن باو وقوع هع ی یه یقا هاجزاع واقع
هن شو و حنن آثده ذاتن و قراه ا هاچو ضروهل وند اهب و النزام به یقا و ضروهل
حیظ و اادهااشش حقوق احنادلن رر

قراه ا و اهکد واگذاهب ح هنزلزل ا جد شا

به میر و اهردل ذلو ها انیجه ایش یقاب هن شادهاا که ه یوهل تحق هع ی یه به
تکدها هن هسا و هایأ اثر ادد ن قراه ا که یااتدع و تعدّا د تا یو ای ن اسش
هنهسای 2برخن ار از او سااگد حقوقن ،تیسیرب اهائه کر ااا که یاالع ا جد قراه ا
ها جز به هعادب هصاهب آ  ،هسن زم تحق هع ی یه هن کاا و تحق هدهیش حقوقن یقا
ها به تحق هع ی یه گر هنزاا ،بهگواهاب که اگر هع ی یه واقع ایو  ،یقا ابنر هنهداا
و ایالع پد به یریة وجو اان گذاه ی رعیعن اسش که ایش تیسیرب بد هیدوم اانید ه حقوق
نرااسه اا عدق اااه و یاالع آثده هانین شا قراه ا ها بهبده اان آوه و قدیاتدع بد ا بد ادد
ب ال ت عی ا شو ی هرحوم کنر شدیاب -از ررنااها ا ش اگد  -ضاش ت عی یقا
هع ّ هقره ه قداو هاان بر واجب هع ّ نقدن (هدااا وجوب نر ضة ح که تیر ع
گر ا ولن هع ّ بر اسن دیش اسش) انیجه گرننه اسش که بد ا پذ رنش ه ا ش شرا ط
اان توا براب یقا و آثده آ  ،وجو ب پی از وقوع هع ی یه تصوّه کر ی اسند د شا
ه ا ش زهیاه هرقوم اشنه ااا « ه یوهل یام حصول هع ی یه ه هال هقره ،هدهیش
یقا هع ّ هرگز تحق پیاا اان کاا و تععدع آثده حقوقن آ ایز جر د اان دبای ه ا ش
حدلش ،یقا ها بد ا بدرا ااسش ،اگر ه ا ج دب و قعول عان یقا به هعان هصاهب ها به

1. Civ.3e , 16 juin 1999 Bull.civ.III, n° 142 ; civ.3e ,10 oct.2012,n° 11-15.473 ; civ.3e
,12 nov. 2015, n° 14-25.084; civ. 3e, 9 mars 2017, n° 15-26.182.
هأب اخیر ( 9هدهس  )2017بید هن اه که «اظر به ا اکه ،زهدانکه ه ویاۀ وتعداب بیع ،براب تحق شر تع یقن
هد ش هقره شا و شر

ه هد ش هقره هحق ایا اسش ،ویا هانین ( )caduqueهنشو .

2ی کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج  ،1شی 32ی
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لحدظ اثر حقوقن آ ییی بد ا یحیح ت قن کر »ی 1بهاظر هن هسا بخین از اسناالل ا ید
که هقره هن اهاا یقا ها بد ا «بدرا» ااسش قدبا بحث اسشی رعیعن اسش که اگر هع ی یه
واقع شو  ،یقا کدها خواها شا ،پس وجو

اشنه اسش ،ه حدلن که بدرا ت قن کر

یقا ه یوهل یام تحق هع ی یه ،به هعان بدرا ااسنش آ

ه هق ع یقا تد زهد تعییش

تک یف هع ی یه اسش و ا ش قدبا تصوه ایسش که و یقا همزهد هم بدرا و هم یحیح
بدشای به اظر اادهاا  ،خ ط هعحث از اثر یام حصول هع ی یه ه هد ش هقره
پی بیان شا  ،ایأل گرننه اسشه واقعیش ا ش اسش که تعدّا به وجو آها اسش و ررنیش
هنعدّا هسناا تد هد ش هقره وضعیش هوجو ها حیظ کااا تد هویا هقره نرا هسای ه هویا
هقره اگر هع ی یه حدیا شو تعدّا هاجّز و هسنقر هن گر و ه یوهل یام حصول،
تعدّا «هانین» هنگر و اسنعادل واژۀ «ب ال » ه ا ش خصوص خدلن از ا را ایسشه لذا
ا ش اکنه که تیسیر کاواخش و یحیحن از وضعیش یقا هع ّ  ،به و ژ ه یوهل یام
تحق هع ی یه اهائه شو  ،اه تادد حدئز اهزش اظرب ،ب که واجا آثده یا ن اسش و به
هرهوب ،بهاظر هن هسا کن از نروض اانید ه حقوق ا را ایز یام حصول هع یی ه ظر
هد ش هقره پی بیان شا ه شر تع یقن اسش ،اهد بد ا به ا ش اکنه هدم توجه اشش که
ی ن همم ا اکه اثر یام تحق هع ی یه اانیدب تعدّا اسش ،اا ش تیدول اسدسن بیش «اانید»
ه سد ر هواه و «شر تعی قن» وجو اه ی
الف) اخسنیش تیدول بدهز ه هایأ آاددسش که بدیث زوال یاا حقوقن هنگر ی
هرگد هو اا هوه اظر و حد ثه اتیدقن و ق عن بدشا ،اهد از اها ۀ ررنیش ایأل گرننه
بدشا هر اا که به یراحش هم بید ایا بدشا شر تع یقن ق ااا هنشو ی ه حدلن که
2
ه اانیدب سعب ،زوال یاا حقوقن کد هالع هسنقا از اها ۀ یدها یاا حقوقن اسشی
ب) ار تیدول بیش آادد ه ا ش اکنه اسش که یام حصول هع ی یه ه هال هقره
اثر ی ف به هدسع شا اه و اداچه قعالع تعدّا بیش ررنیش ااجدم شا بدشا ،بد ا آاچه ه ّ
و بال شا هسنر گر ه ه حدلن که اانید اثر قدقرا ن اااه و یقا اسعش به گذشنه یحیح
بو و از زهد تحق یاا که بدیث زوال یقا هن گر اسعش به آ اا هانین هنگر ی

1ی شدیاب ،هداب ،تیکیا قراه ا هد و تعداال ،ج  ،1ص 78ی
2. Buffelan-Lanore Yvaine, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en
droit civil, thèse Toulouse, 1963, L.G.D..J., p.149.
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 .4اثر حقوقي انتفا
حسب باا و هد « 1187اانید به یقا خدتاه هن های» 1ه ا اهه باا  2هقره هن اه «اانید
هن توااا ون هقرهال پی بیانشا ه هوا  1352الن  1352-9هاندن به اسنر ا شو ی»
ایش ا جدزب از اثر اانید ،اانقد

کنر ش ها ه پن اشنه اسشه را که ای الو به یقا

«خدتاه هن ها» اللش بر هیچ گواه هعادب ناّن اااه ا ش بید به هیسّر ش اجدز هن ها
هعادب آ ها هیخص کااای 2از ربدز ه خصوص اث ر حقوقن اانید ،هسئ ة هدم هوه بحث،
اها ب د میراها ب 3بو اانید و ی ف به هدسع شا د ایا آ بو اسشی
 .4-1غیرارادی بودن انتفا
از تعده ف و تحوالل ایم قر اخیر اانید ،میراها ب بو

آ اسناعد هنشو ی 4میراها ب

بو اانید اقنضد هن کاا که یاا حقوقن ندهغ از هرگواه ابراز اها ۀ ررنیش د ثدلرن سدقط
گر ی 5العنه برخن میراها ب بو اانید ها به شال هوه اانقد قراه ا اااه «از ا ش جدش
که هر یام ایوذب به یاا حقوقن خ ا واه هن کاا ،اانید هااخ ة هؤثر قدضن ها ا جدب
هنکاای» 6بعا از ترعیش اانید ه قداو هاان نرااسه ایز اخنال اظر کدهالع از بیش ارننه اسش
از اگد برخن ،از سدخنده هوا  1186و  1187جاعة میراها ب اانید به ذهش خ وه هنکاا
که هاکش اسش توسط ررنیش د قدضن احراز شو  7و برخن ار ،از هجاویة ای الحدل

8

اانخدبشا توسط تاو شکاااگد ه هد  1186به ا ش انیجه هسیا ااا که اگر یقا کن
از یادیر اسدسن خو ها از سش ها «هانین هن شو » ،د اداچه اجراب یقا میرهاکش

1. La caducité met fin au contrat.
2. Deshayes Olivier, Genicon Thomas et Laithier Yves- Marie, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018, Dalloz, p. 408.
3. Automatique
4. Buffelan-Lanore Yvaine, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en
droit civil, thèse Toulouse, 1963, L.G.D..J., p.161.
5. Pelletier Caroline, La caducité des actes juridiques en droit privé français, 2004,
thèse Paris XII., n° 259.
6. Chaaban Rana, La caducité des actes juridiques, étude de droit civil, thèse Paris II,
2010, Alpha, n° 509 s.
7. Chantepie Gaël, Latina Mathias, Le nouveau droit des obligations, commentaire
théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd, 2018, Dalloz, p. 444.
8. Terminologie
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 و2 اانید به یوهل قدرب هوب هن ها1«هانین بدشا» د اانید « نقط هخ هن ها»ی
 رععدع میراها ب بو3قدضن ایسش و میراها ب اسشی
قدضن

گر

ایدزب به تصایم و ای الم آ از رر

 به لحدظ ثعوتن اق،اانید که هوه اسنقعدل اکرر ش حقوق ااد نرااسه قراه گرننه

ها ه اانیدب قراه ا از بیش هنبر ی بد ا ش حدل رعیعن اسش که اداچه اانید هحا هادقیه
4

 ده اب جز هراجعه به ا گد ایسش و رععدع ه ا ش حدلش ایز هأب ید ه ایالهن،بدشا
 ایدزهاا ایادل اها ۀ ررنیش،  برخال نسو قراه ا، خواها بو ه بادبرا ش اانیدب قراه ا
 بد تحق شرا ط،قراه ا د کن از آادد ایسش و هاچو اایسدخ ه هعدحث حقوق اخ ن
 قداو هاان527  خو بهخو به ااحالل قراه ا هن ااجدها (آاچاد که بر اسدس هد،الزم
 بدیث اایسدخ هزاهیه هعرنن،خروج زهیش از قدب یش اانیدع به ی ش نقاا آب د ی ا ار
شا اسش)ی

 عطف بهماسبق نشدن اثر انتفا.4-2
 قداو هاان نرااسه به یراحش تعییش تک یف، هن شو د اه5 ها اکه اثر اانید ی ف بههدسع
اکر اسشی هال زهد ها اب کنر ش تالش هن کر اثعدل کاا که اثر اانید ی ف
 حنن7، اهد گرا ین ایز بر اثر ی ف به هدسعقن اانید وجو اشش6، به هدسع اانشو
 اظر به ی ف به هدسع شا اثر اانید اشناای، پروژ هدب بدزاارب قداو هاان ایز باد به هوه
1. Seube Jean-Baptiste, Art.1186 et 1187: Contrat. Caducité du contrat, 20 février
2017, n° 77.
2. FORIERS Paul Alain, La caducité des obligations contractuelles par disparition
d’un élément essentiel à leur formation .De la nature des choses à l’équité, de
l’impossibilité au principe de l’exécution de bonne foi, thèse, 1198, Bruylant,
Bruxelles, n° 53.
3. Bros Sarah, « Les contrats interdépendants dans l’ordonnance du 10 février 2016 »,
La semaine juridique – édition général, p. 975 ; Ghestin Jacques, Loiseau Grégoire,
Serinet Yves- Marie, La formation du contrat, T.II., 2013, 4e éd., L.G.D.J., n° 2071.
. Déclaratif4
5. Rétroactive
6. Buffelan-Lanore Yvaine, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en
droit civil, thèse Toulouse, 1963,L.G.D.J., p.161 ; Pelletier Caroline, La caducité des
actes juridiques en droit privé français, 2004, thèse Paris XII., p. 14 ; GARRON
Frédéric , La caducité du contrat (étude de droit privé), thèse, 2000,.Aix-Marseille III,
n° 221 s.
7. Seube Jean-Baptiste, Art.1186 et 1187: Contrat. Caducité du contrat, 20 février
2017, n° 79 ; Terré François, Simler Philippe, Leqette Yves et Chénedé Fraçois, Droit
civil : Les obligations, 12e éd, 2018, Dalloz. P. 170.
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ه هایش هاسند باا  2هد  1131ررو بدزاارب کدتدال و باا آخر هد  89پروژ تره هقره
هن کر اا «اثر اانید برحسب هوه  ،گد اثر ی ف به هدسع شا

اه و گد  ،نقط براب

آ اا اسشییی»ی تصو ب هد  1187که آثده اانید ها بید هن کاا ایز هیکالل ها بررر
اکر ی هد ۀ اخیر ایز هعدم اسش و ابددم از ا اجد ادشن هن شو که باا اول هد بید هنکاا
«اانید به یقا خدتاه هن ها» ،آاچه از آ اسنناندج هن گر ی ف به هدسی شا ها از اهاة
شاول خو خدهج ااو اسش ،ولن باا  2که اسنر ا ها تجو ز ااو اسش ،هنتوااا
اللش بر ی ف به هدسع شا

اشنه بدشای ه ا ش خصوص گزاهش اهائهشا به هئیس

جادوه هربو به هصوبة قداوان هقره هن اه «بد توجه به وضعیش هدب گوادگوان که ه
آادد اانید هوه اسنید قراه هن گیر  ،آثده هن تواااا ه یاا برحسب تده خن که ه آ
یاصر اسدسن از بیش هن هو د برحسب اوع قراه ا هنیدول بدشاای پس هصوبة قداوان
پی بیان هن کاا که اانید به یقا خدتاه هن ها ،اهد ه و مامة خدرر یا ن ،هسئ ة
ی ف بههدسع شا ها حاونصا اان کااه ه برخن از نروض ی ف بههدسع شا ها این
اان کاا ز را اانید هن توااا به اسنر ا هاندن گر  ،لذا ا ش ا هس اسش که هنادسب بد
اوضدع و احوال هر هوه خدص بد ا هادسب بو ی ف به هدسع ها اهز دبن کاا»ی
بعضن براب حا هوضوع دهۀ ارب ااا ییا اااه با ش احو که آثدهب که براب
شر ندسو 1ه باا  7هد  1304آها ها براب اانید پییادد ا ااای آثده شر ندسو
هن توااا ،هدااا اانید ،هنادسب بد تده و حاوث هو اا و برحسب هدهیش یقا هنیدول بدشای
به بید ار ،شر ندسو هنتوااا گدهن اثر ی ف بههدسع کدها ،گدهن هم ی ف
به هدسع جزئن ،گدهن هم هیچ گواه اثری ف بههدسع شا اااشنه بدشای 2باا  7هد اخیر
پیواا وثیقن بد باا  3هد  1229که هربو به آثده نسو به لیا یام اجرا ا جد هنکاا،
اه که از ا ش رر خواسنه ااا اثر شر ندسو و نسو ها براب اانید توجیه کااای
قداو هاان ا را ایز ه خصوص اثر ی ف به هدسع شا ه هصد هیدبه سدکش
اسش ،ولن به ال ا یق ن و بد اسنااا از کنر ش ه حقوق ا را و نرااسه ،هنتوا به
اند جن سش دنشه اخسش آثده یقاب ها که به یوهل هعنعر هاعقا شا و اهاب اثر
حقوقن کدها بو و هنعدقا ش ه اانیدب آ قصوهب هرتکب ایا ااا و به یوهل
1. Condition résolutoire
2. Deshayes Olivier, Genicon Thomas et Laithier Yves- Marie, Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018, Dalloz, p. 408.
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میراها ب از بیش هننه اسش ،اانتوا به گذشنه سرا ش ا و هاد گواه که برخن از اسدتیا
بید ااو ااا «اثر ااحالل قراه ا ه گذشنه اهرب اسش خال

ظدهر و اسنراد ن»ی 1وم˙ ه

ام ب هواه  ،اانید ه یقو هسنار هرا اجده اتیدق هن اننا و هیچ لی ن بر اثر ی ف بههدسع
شا یقا وجو اااه و یرندع اثر اان ید اسعش به آ اا اسشی سوم˙ ی ف به هدسی شا اثر
اانید از و رر  ،هن توااا زهیاه ها براب آسیب هسداا به حقوق اشخدص ثدلث نراهم
ار ،بد ایا لزوم قراه ا هد هم ادسدزگده بهاظر هن هسای ددهم˙ بیینر
سدز و از رر
حقوق ااد ِ ررنااه اثر قدرب اانید ه نرااسه ،اسنر ا پی بیان شا ه باا  2هد  1187ها
سندو زب براب توجیه ی ف به هدسع شا قراه ا ااا ،اهد ا ش ه ب اانتوااا یحیح
بدشاه راکه هر یقاب اهاب اثرحقوقن اسش و اانید ایز اان توااا از ا ش قدیا هسنران
بدشا و یر ا اکه قداو گذاه اسنر ا ها پی بیان کر اسش لی ن بر ی ف بههدسع
شا اان توااا ت قن گر ی هاد گواه که برخن از حقوق ااد هم به ا ش اهر اشده و بید
اشنهااا «از باا 2هد  1187اانتوا خصیصة ی ف به هدسع شا اانید ها اسناعد ااو ی
ه یوض از برآ اا ا ش هد هن توا براب حاد ش از یام ی ف به هدسع شا قراه ا
اسنید کر  ،ز را یقا ه حیش اجرا «هانین هن شو » ،عان قعا از آ هانین اعو اسشی
بهیالو یام پی بیان هوضوع ایز بد ی ف به هدسع شا اا عدق اااه »ی 2هو ة قضد ن هم
آثده ی ف به هدسع ایا ها پذ رننه اسش و هیچ لی ن وجو اااه یقاب که بهیوهل
هعنعر هاعقا شا اسش آثدهش به گذشنه سرا ش کاای 3بد ا شحدل هو ة قضد ن بهروه
اسنراد ن پذ رننه اسش که اانید هاکش اسش ه نروضن که ه آ  ،به احوب ،آثده گذشنه
4
و آ اا یقا تجز ه ادپذ ر بدشاا ،ی ف بههدسع گر ی

نتیجه
ه حقوق نرااسه پس از سدلید روالان تالش و هادهسش هو ة قضد ن براب ادد اهسدزب
ادد اانیدب قراه ا و شید سدزب حاو و ثغوه آ و بحثهدب آکد هیو حقوق ااد آ
3ی کدتوز د  ،ادیر ،قوایا یاوهن قراه ا هد ،ج ا  ، 5ص 348ی
1. Chantepie Gaël, Latina Mathias, Le nouveau droit des obligations, commentaire
théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd, 2018, Dalloz, n° 498.
2. Cass. (com). 2 juillet 1974, n° 73-11.530, Bull., IV, n°212 ; Cass. 3e civ. 24 mai
1989, n°87- 18.919, Bull., III, n° 119.
3. Houtcieff Dimitri, Droit des obligations, 5e éd., 2020, Bruylant Bruxelles, n° 596.
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کیوه ه بدب شرا ط ،ق ارو و آثده ا ش ادد  ،الادد ه قداو گذاه ا ش کیوه ه ایالحدل
هدم سدل  2016ه و هد  ،یاوا جا ا «اانید» ها به قداو هاان ا ش کیوه انزو ی ه ا ش
و هد که بخین از آ به اانیدب قراه ا هدب هسنقا و بخین ار به اانیدب قراه ا هدب
هرتعط اخنصدص دننه ،قداو گذاه تالش کر  ،ضاش به هسایش شادخنش اانیدب قره ا هدب
هسنقا ،ضاداش اجرا ن اوآوهااه براب بنثار شا اجراب قراه ا هدب هرتعط اهائه کاای
ادد جا ا بر ا ش اکنه تأکیا اه که قراه ا  ،اه تادد ه زهد تیکیا ایدزهاا اهکدان
براب یحش ااعقد اسش ،ب که براب ا اهة حیدل ایز ایدزهاا یادیرب اسش که ه یوهل
نقاا آادد هانین خواها شای
بهاظر هنهسا بههسایش شادخنش ایش ادد ب ه حقوق اخ ن ایز ضروهب اسشه
هر اا برخن از آثده اانید ،باو وجو ادد ب هسنقا ه ا ش زهیاه ه حقوق ا را ایز
پذ رننه شا اسش د قدبا توجیهااا ،بد ا شحدل باد بر ه دلب اهائه شا ه هقدله و خألهدب
هوجو ه زهیاة هوه بحث ،شادسد ن ایش ادد ب از اا جدش ه حقوق ا را ایز الزم
بهاظر هنهسا
اخسش ا اکه ه قوایا یاوهن قراه ا هدب ا را  ،اظر ه اب براب شرا ط اسنااهة قراه ا
ایسشه اظر ه اب که ضاش بید یادیر اسدسن الزم براب ا اهة قراه ا  ،ضاداشاجراب نقاا
آادد و شرا ط و آثده آ ها به شیدنیش بید کاای
وم ،آاچه ه اوشنههدب حقوق ااد به یوهل جسنهو گر خنه آها و برخن هصد
ااحالل قراه ا به ی ش نقاا برخن شرا ط ا اهة یقا ها بید کر  ،ضاش آاکه ندقا
اظر ه اب ک ن ه ا ش خصوص اسش و آثده آ ها به قش بید اان کاا ،از زاو ة ا «تعدّا»
توجیه شا اسش و اه «قراه ا » و شرا ط ذاتن ا جد و ا اهة آ ه بادبرا ش اانتوااا
هبر اهااۀ تادهن شرا ط ،آثده و اهاا هاظوه از ادد اانید بدشای
سوم ،نقاا ادد د شا و یام شیدنیش ادد هدب هیدبه هوجو بدیث شا اسش تد
سوءتیدهمهدب بزهگن ه حوز هدب هرتعط بد اانید ا جد شو ی هرالع ه هعدحث اهائهشاۀ
اخ ن ،یقا هع ّقن که بد یام تحق هع ی یه هواجه شا  ،بدرا هعرنن شا اسش،
هحدلیو ب ال و آثده آ  ،ها ع بر ا ش هصااق ایسش و ا ش ت قّن بدیث اخنالل ه
توجیه آثده رعیعن یقا هع ّ هنشو  ،ه حدلنکه به هسایش شادخنه شا اانید ،بدیث هنع
تادقضدل هیدبه ه هصد هیاول آ اسشی
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ددهم ،ه ادد نع ن اانید ه حقوق نرااسه ،هصد قن به هسایش شادخنه شا ااا که یالو
بر قدب یش توجیه آادد بر اسدس هعدان حقوقن حدکم بر حقوق ا را  ،شادسد ن آادد ایدز
ر اه اب بو که بدیث گیو شا ها هدب جا اب اسش که هنتوااا گر گیدب بخین
از هیکالل یا ن هد بدشای به یاوا هردل ،گیو شا ها اانیدب قراه ا به ی ش هانین
شا ااایزۀ به وجو آوهااۀ یقا (بن آاکه اجراب نیز کن یقا بد هیچ هیک ن هواجه بدشا)،
هوضوین اسش که به ال ا هنعا ه حقوق ا را قدبا توجیه و ندع اسش ،اهد قداو گذاه
و هو ة قضد ن ،از پدسو یر ح س عن د ا جدبن هاجع باا شداه خدلن کر ااای هاچایش
اسش وابسنان یقا به بقدب اوید
که زوال اوید

شخص هنعدّا ه گروهن از تعدّاال قدئم به شخص

د شا  ،هن توااا اانیدب یقا ها توجیه کاای
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