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:چكيده
و هميـشگي در حقـوق تعهـدات ارايه تقسيم بندي جامع از منابع تعهدات يكي از مسايل كهن

در. هنوز در هيچ رژيم حقوقي اتفاق نظري راجع به منابع ايجاد تعهـد وجـود نـدارد وليبوده 

و جرم سرچشمه مي  در حقوق فرانـسه چنـد منبـع بعداً. گرفتحقوق رم تعهد از دو منبع عقد

و اين تقسيم بند ديگر جملهي به حقوق تعهدات كشورهاي رمي ژرمني از به آن دو افزوده شد

و منطقي نيست. ايران سرايت نمود  .با اين وجوداز منظر دكترين حقوقي اين تقسيم بندي جامع

در حقـوق كنـوني. وجود نداردمنابع امروزه گاه تعهداتي وجود دارد كه در تقسيم بندي سنتي

ميه است كه اين نظريه را ارائه داديهاي ديگر دكترين حقوقي تقسيم بندي  تواند بر تقـسيم ها
حقوق ايران اثر داشته باشد كه همراه با مطالعه تطبيقـي در ايـن مقالـه بندي منابع تعهدات در 
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.ايقاع، دارا شدن بال جهت، قانون،عقد، منبع تعهد
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.كنيداين مقاله نگاه براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني
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 طرح مطلب
d'obligation La(» منبع تعهد«منظور از source(و چرا يك كه چگونه دانستن اين سوال است

مي   امريمنبع.)Fabre-Magnan.2008.T.1/7( شودشخص در مقابل ديگري از نظر حقوقي متعهد

و كه است ميبه عبارتي سبب ايجاد دين بر ذمه به عنوان مثال در بيـع. شود موجب ايجاد تعهد

درو)1/131ج، 1998،والـسنهوري()(Baudry-lacantinerie.1921.T.2/5تعهد به دادن ثمن ناشي از عقد 

به دادن بدل ناشي از فعل زيان بار اتالف ازو تعهد به دادن اجره ناشـي  در اداره مال غير تعهد

در حقوق تعهدات رايـج ديگر نيزايدر حقوق رم واژه.)1ف.م.ق1371ماده(عمل مدير است

به نام  آنآناين مفهومو (Causa)»سبب«بود به زعم برخي نمي توان چنان مبهم بوده است كه

سبب يا مبنـا در حقـوق تعهـدات ايـن امروزه منظوراز.)Ghestin.2007/1( كردرا درست درك 

كه موضوع اين مقاله نيست  .)Mazeaud,1978,T2/41(است كه نيروي الزام آور يك تعهد چيست

ذ سـبب گـاه معـاني ديگـر نيـز هر چنـد در حقـوق از  /definition(شـود مـي هـن متبـادر بـه

http://www.dictionnaire-juridique.com/cause.php)  (و جالب آنكه در قانون مـدني ايـران گـاه

به معناي منبع تعهد است  بـار در نخستينتعهد كه براي.)م.ق691يا مادهم.ق296ماده(سبب

شد1235در سال13قرن  _http://www.lexinter.net/JF/source( در ادبيات حقوقي فرانسه وارد
(des_obligations.htm از صرف نظر از و،رابطـه حقـوقي منشاء ايجـاد آن عبـارت اسـت  مـالي

به انجـام شخص بين يك يا چند شخصي  كه بر مبناي آن يك طرف بتواند طرف ديگر را وادار

 http://www.lexinter.net/JF/droit_des_obligations.htm( كار يا ترك كار يا تـسليم چيـزي كنـد

Baudry-lacantinerie.1921.T.2/3)(.و غيـر در اين معنا منظور از تعهد اعم از تعهدات قراردادي

2.قراردادي است

ق.ق.1 و . عالمت اختصاري قانون مدني فرانسه.ف.م.م عالمت اختصاري قانون مدني ايران
« اين ديدگاه بـه نظريـه.ازيك منظر منبع همه تعهدات، قرارداد است: در خصوص منبع اين رابطه دو ديدگاه كلي وجود دارد.2

قو» روسو و ديدگاه ديگر منبع تمام تعهـدات. انين قرارداد اجتماعي است بسيار نزديك است كه معتقد بود منشاء تمام الزامات

و تفريط گرايش پيـدا. داندرا قانون مي  .انـد كـرده در مقام داوري بين اين دو ديدگاه بايد اذعان داشت كه هر دو نظر به افراط

مج. زيرا از يك سو همه تعهدات فقط از عقد ناشي نمي شود  گـردد مـي نون يـا صـغير بـار مانند تعهد به جبران ضرري كه بر

زيرا گاه تكاليفي هـست كـه ابتـدا.توان گفت كه منبع انحصاري همه تعهدات قانون است سوي ديگر نمياز.)م.ق1216ماده(

بنابرين ارجاع تقسيم بندي منابع.مانند نفقه زوجه.ازسوي شخص وجود داشته باشد تا قانون تكليفي بار كند بايد اراده يا فعلي 

.اي بر آن بارنيستبه قانون يا قرارداد نوعي كلي گويي است كه هيچ ثمرهتعهدات 
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در قانون مدني فرا:بخش اول و ايرانتقسيم بندي سنتي منابع تعهدات  نسه
 تاريخچه-1

منـوط بـه شـناخت مخصوصا در زمينه تقسيم بنـدي منـابع تعهـد شناخت تاريخ تعهدات،

،كاسـتالدو،لوي(»حقوق امـروزي تعهـدات وام دار حقـوق رم اسـت«چنانچه.نهادهاي رمي است 

به نخستيناز نظر تاريخي)1386/47 نچه چنا. باشدمي» گايوس« طبقه بندي در حقوق رم منتسب

و ديگري(Ex contracto)»عقد«يكي:در حقوق رم در دوران كالسيك تعهد داراي دو منشاء بود

به نامايرسالهكه در(Ex delicto)»جرم« بـوده» گـايوس« كـه متعلـق بـه» انستيتوت« كوچك

به.است اين تقسيم بندي مطرح شده است  منسوب اسـت كـه»گايوس« دومين طبقه بندي نيز

 جمع (Justinien) به دستور ژوستينينم.532كه در سال موجود است قوانين رومي در مجموعه 

ژوسـتينين سپس.در انتساب اين تقسيم بندي به گايوس ترديد وجود دارد چندهر.آوري شد

مي.اذعان داشت كه اين تقسيم بندي كامل نيست  كه از منـابعي زيرا گاه تعهداتي وجود داشت

به عقد يا شبيه  به اين ترتيب دو منبـع شبيه و مي گرفت  Quasi ex)»شـبه عقـد«به جرم نشات

contracto)  شــبه جــرم«و«(Quasi ex meleficio) ــابع موجــود تعهــدات اضــافه ــه من دشــ ب

.(May,1925/285) در هنگام تجديد حيات حقوق رم دسته بندي چهارگانه ژوستينين تكـرار شـد 

بـه قـانون را نيـز (Pothier)»پوتيـه«ودكـر نيز رخنه به حقوق فرانسهو ادامه يافت18 تا قرنو

 ).http://www.lexinter.net/JF/source_des_ obligations.htm(1دكرعنوان منبع پنجم اضافه 

 تقسيم بندي سنتي منابع در حقوق فرانسه-2
ف شـبه جـرم، شبه عقد، عقد، منابع تعهدات عبارتند از از يك ديدگاه سنتي رانسهدر حقوق

و قانون   دانشمندان برجسته حقوق تعهدات در مـورد امروزه.)Fabre-Magnan,2008,T.1/7(جرم

 در حال)l'avant-projet de réforme du droit des obligations(طرحي براي اصالح حقوق تعهدات

هربر و تحقيق ولي با توجه به ايـن كـه هنـوز بـر حقـوق تعهـدات) Fages,2006/37( ستندسي

 حاكم است ما در اين مقاله از همان منـابع موجـود در قـانون مـدني 1804فرانسه قانون مدني 

از،در قانون مدني فرانـسه.كنيمصحبت مي حقـوق رم تعهـدات بـه دو قـسم تعهـدات متـاثر

و تعهـدات غيـر  -Mazeaud, 1978, T2/39 et Baud ry( شـود يم مـي قـراردادي تقـس قـراردادي

lacantinerie,1921,T.2/5(.ــواددر ــا1101 م ــوان 1369 ت ــت عن ــدات« تح و تعه ــا در قرارداده

به طور كلي )Titre III: Des contrats ou des obligations conventionnelles en general(»قراردادي

و در الزامـاتي كـه بـدون« تحـت عنـوان 1386تـا1370در مـواد اصوال به تعهدات قراردادي

 
سه پيشنهاد متفاوت براي منـابع تعهـدات داد كـه هـر سـه (Cambacérès)»كامباسر« در زمان تدوين قانون مدني فرانسه.1

و قانون مدني فرانسه ظاهرا تقسيم بندي  .را پذيرفته است»پوتيه«پيشنهاد رد شد
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بـه بيـان)Titre IV: Des engagements qui se forment sans convention(»شـود قرارداد حاصل مي

 منـابع سـنتي تعهـدات در حقـوق،ينا بنابر.احكام تعهدات غير قراردادي پرداخته شده است 

ازفرانسه :عبارتند

عقـد«:داردف مقـرر مـي.م.ق1101مـاده. دي عقد اسـت منبع ايجاد تعهد قراردا: عقد-1

كه بوسيله آن يك يا چند شخص در مقابل يك يا چنـد شـخص ديگـر عبارت است از  توافقي

كه مالي را انتقال داده يا كاري انجام دهند يا از تعهد مي  .»انجام كـاري خـودداري كننـد نمايند

و تعهد يادآ و خلط عقد  ور تفكر رمي اسـت كـه طبـق حقـوق رم، تعريف عقد در معناي تعهد

.دكرعقد، فقط ايجاد تعهد مي

 نـدكشبه عقد چيزي شبيه عقد است كه ايجـاد تعهـد مـي» دمولومب«به قول:شبه عقد-2

)Fabre-Magnan.2008.T.1/8(.ميف.م.ق1371ماده  ارادي شـبه عقـدها امـور صـرفاً«:داردمقرر

كه گاه موجب تعهد در برابر يك ثا و گاهي موجب تعهد متقابل دو طرف در مقابـل هستند لث

مي  »ايفاء نـاروا«و»اداره مال غير« به انواع شبه عقد ها شامل1381تا1372 موادكه»شوندهم

يكـي عمـل:ين در ايفاء ناروا دو عمـل ارادي موجـود اسـتا بنابر.اختصاص پيدا كرده است

به قـرض اسـت كـه بـيو اين عمل چندگيرندهو ديگري عمل پرداخت كننده  جهـت ان شبيه

 يا در اداره مال غيـر وضـعيتي شـبيه بـه عقـد وكالـت شـكل.اندناميده»شبه عقد«نيست آن را 

به اداره اموال ديگري.گيردمي  ,Carbonnier(د كنـ مـي اقدام زيرا مدير فضولي مانند يك وكيل
1998,T.4/36(.

م.ق 1382ماده: جرم-3 ف مقرر هر عمل شخص كه موجب خـسارت ديگـري«:دارديم

مي  به جبران خسارت شود سبب كه خسارت ناشي ازتقصير اوست متعهد كه كسي .»شـود شود

كه فاعليجرم عمل،ينا بنابر به قصد اضرار انجام دهد خـواه در قـانون، نامشروع است  آن را

و خواه نباشد .)Fabre-Magnan,2008,T.1/8(مجازات نيز جرم باشد

مي.ق 1383ماده: شبه جرم-4 ف مقرر نه تنها مسئول خسارتي اسـت«:داردم هر شخص

و بي مبـاالتي خـود  بي احتياطي كه ناشي از عمل اوست بلكه مسئول جبران خسارت ناشي از

 ).http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/quasi-delit.php(»نيز هست

و فقط تقصير سبب شده تـا بـا ورود خـسارت بـر در شبه جرم قصد اضرار وجود نداشته

به جبران ضرر به وجود آيد ذمه فاعل فعل زيان بار،  و شـبه جـرم امـروزه تـشكيل.تعهد جرم

.)Fabre-Magnan,2008,T.1/9( هستنددهنده حقوق مسئوليت مدني 

نب: قانون-5 به هيچ كدام ازاسباب فوق كه مستند اشد تعهـد ناشـي برخي معتقدند تعهداتي

به شيوه مزبور سبب خلـط.)1374/86،كاتوزيان(قانون است از اما تعريف قانون به عنوان منبع تعهد

به حكم قانون بر افراد باردر زيرا.باشدمي» تكليف«و»تعهد« زندگي اجتماعي الزامات زيادي

كه تعهد شودمي و تكاليف بيش از آن ه معني دقيـق كلمـه باشـد،ب)obligation(، اما اين الزامات
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و تكليف. (Tunc,1981/44)است)Devoir( يك تكليف  كـه تـوان گفـتميدر بيان تفاوت تعهد

بـه عنـوان.تعهد جنبه مالي دارد اما در تكليف ممكن است هيچ جنبه مالي وجود نداشته باشـد

 كـه مـستقيماً مثال تكليف نظام وظيفه براي يك پسر بدون اينكه ذاتا مالي باشد تكليفـي اسـت 

.)(Terré,Simler,Lequette,2005/1 نيز نيست تعهدو جزء هيچ يك از منابعبوده قانون يلهوسب

 تقسيم بندي سنتي منابع در حقوق ايران-3
به فرانسه بهوتقسيم بندي منابع تعهدات ازحقوق رم بـا. اسـت ده كـر رخنـه ايـران سپس

م، اين وجود ي دهد كه نفوذ حقوق اماميه در قسمت تعهـدات مطالعه قانون مدني ايران نشان

غير قراردادي بيشتر از نفوذ حقوق فرانسه است ولي در تعهدات قراردادي نفوذ حقوق فرانـسه

و از مـاده چندف.م.ق711م با تقليد از ماده.ق140ماده. بيشتر بوده است   تـا141 قسمت دارد

كه همه» قسمت«م در چهار.ق 949ماده آنچـه1.باشـدمي140درشرح همين ماده تنظيم شده

مي شود قسمت دوم قـانون مـدني از مـاده   بـه بعـد در شـرح183به موضوع تعهدات مربوط

به چند باب تقسيم شده است و عقود است كه خود  تا ماده 183آن ازماده» باب اول«: تعهدات

و اصوالً 300 ما.ق 301ازماده» باب دوم« در تعهدات قراردادي  بـه تعهـدات غيـر337دهم تا

در قـسمت تعهـدات قـراردادي ماننـد حقـوق فرانـسه عقـد.قراردادي اختصاص يافتـه اسـت

ف مقايسه شود هر دو عقد عهدي.م.ق 1101م با ماده.ق183 ماده كه اگر سرچشمه تعهد بوده 

و فرانسه در مادهكررا تعريف كه نفوذ حقوق رم .است هويد در تعريف عقد183ده اند

ق به حقوق فرانسه ولي سمت تعهدات غيرقراردادي قانون مدني در تحت تاثير فقـه با توجه

كه فقها تحت عنوانكراماميه ازعناويني استفاده  ،)عالمـه(حلـي(انددهكرمطرح»اسباب الضمان«ده

راو) 2/137جو 266و1/117.ج117،بي تـا  چنـد فـصل شـامل فـصل اولدربه همين جهت بـاب دوم

در فصل اول عنوان مقنن.انددهكرتنظيم»ضمان قهري«درراو فصل دوم»كليات«تحت عنوان

ن  بي، عالمه،حلي(چه در فقه عنوان شبه عقد وجود داشته استگردهكرشبه عقد را از فرانسه تقليد

به به هر حال ولي)2/381ج،تا همان مقررات ذيـل»در كليات: فصل اول«با تغيير عنوان شبه عقد

ش  ا عنوان و اداره مال غير  را در مـواد سـت به عقد در قانون مدني فرانسه كه شامل ايفاء ناروا

و شـبه جـرم به جاي قانونگذارهمچنين. پذيرفته است 306 تا 301 اسـباب الـضمان را جـرم

و غـصبكرمطرح  و مـسئوليت ناشـي از يـد ضـماني و)328مـاده(اتـالفو)308مـاده(ده

كه اگر عنوان جرم را نيز.است شده مطرح)331ماده(تسبيب م بـه منـابع.ق307در ماده با اين

و حيـازت اشـياء مباحـه« تحت عنوان 141 در شرح بند اول ماده 182تا 141ت اول از ماده قسم.1 و» در احياء اراضي موات

و الزامات« تحت عنوان 807 تا 183قسمت دوم از ماده و معامالت « تحت عنـوان 824 تا 808قسمت سوم از ماده،»در عقود

و ارث« تحت عنوان949 تا 825و قسمت چهارم از ماده» در اخذ به شفعه .تنظيم يافته است» در وصايا
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 جنايـت قانون مجازات اسالمي،316مادهدر زيرا. دور از واقعيت نبودافزودندميضمان قهري

م به استيفاء نيز اشاره.ق307همچنين در ماده. اسباب ضمان مطرح شده استازبه عنوان يكي

 همچنين.)19/283ج 1414،حسيني روحانيو 12/363ج، 1404،حكيم( وجود دارد اين نظر شده كه در فقه نيز

ابـن(منبـع نبـوده ايـن نامي از قانون به عنوان منبع تعهد برده نشده در حالي كـه فقـه بيگانـه از

ازو)3/276ج، 1389،عالمـه  كه در حقوق فرانسه براي تعهدات ناشي قـانون وجـود همان مصاديقي

ا در حقوق ايران نيز مالكين امالك همجوارمانند تعهدات دارد .)م.ق132ماده(ستموجود

 انتقادات تقسيم بندي سنتي منابع تعهدات در حقوق فرانسه-4
و برخي از حقوقدانان فرانسه هنوز بر قانون مدني فرانـسه مـي و آن را قـانوني غنـي بالنـد

مي  از چند جهت بـر شـيوه انان فرانسه ولي برخي ديگر از حقوقد.)Fages.2006/37(دانندمتوازن

:انددهكرتقسيم بندي منابع در قانون مدني فرانسه ايراد وارد 

:زيرا.اين تقسيم بندي ايرادات منطقي وارد استبر، اوالً-1

و شبه جرم در حقوق فرانسه تفكيك) الف از نظر منبع بودن اين دو بـراي تعهـد الزم جرم

از.نيست بو زيرا و هر دو منتهي بـه آنهادن براي ايجاد تعهد، تفاوتي بين نظر نفس منبع  نيست

كهبا زيرا.ندشوايجاد تعهد به جبران خسارت مي حقوقدان فرانـسوي (Domat)»دوما« تاكيدي

به ديگري ضرري وارد  به جبران خسارت است خواه با قـصدكبه عمل آورده هر كس ند ملزم

 ثمره عملي تفكيـك جـرم از شـبه جـرمو(Mazeaud, 1978, T2/42) اضرار يا بدون قصد اضرار

به انگيزه عملچنانچه جرم. فقط از نظر آثار فرعي است و در بررسي آن بايد هاي عمدي است

و ضابطه بررسي، ضابطهكررواني خطاكار توجه  حـالي كـهدر.است subjective)( اي شخصيد

و تقـصير داراي ضـابطه  وانگهـي.خواهـد بـود)objective(اي نـوعي در شبه جرم بي احتياطي

 شـبه ولـي در مـورد باطل بـوده قراردادهاي مربوط به كاهش يا حذف مسئوليت در مورد جرم 

از. صحيح است جرم اصوالً بي اثر است همچنين بيمه مسئوليت ناشي  شـبه جـرمدروليجرم

ا به اعتبـار خـود بـا.م.ق 1382نكته ديگر اين كه گرچه ماده.ستصحيح وف هنوز قي اسـت

مي  به جبران ضرر به شمار يكي از مباني تعهد و بي مباالتي رود اما بررسـي رويـه هنوز تقصير

مي   يـا قـصد نظر مباني مسئوليت مدني اين فقط تقـصير دهد كه امروزه از قضايي فرانسه نشان

به مسئوليت مي كه منتهي بي مباالتي نيست و بي احتياطي بـر شـود تـا فقـط بـا تكيـه اضرار يا

و با تفكيك بين تقصير عمدي  اين تقسيم بـه عنـوان)جرم شبه(و غير عمدي) جرم(همين مبنا

گر.شوداي حقوق تعهدات مطرحه يكي از تقسيم بندي  چـه در حقوق مسئوليت مدني جديد

يكي از مباني مسئوليت، تئوري تقصير است ولي گاه تئوري خطر  /viney,Jourdain,1998(هنوز
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 (Starck,1972/34) گاه تئـوري تـضمين حـقو (viney,1988/267)ري تعهد ايمنيو گاه تئو192)

.دهدمبناي مسئوليت را تشكيل مي

از ديگر ايراد)ب  باشـد كـه بـه نظـر برخـي مـبهم اسـت مـي»شـبه عقـد«عنـوان استفاده

)http://www.oboulo.com/quasi-contrats-34476.html.( ع.ف.م.ق1371در ماده مل شبه عقد به

و اگر منظور ازاين عمل ارادي صرفاً عمل ارادي انشايي باشد كـه بـا عقـد، ارادي تعريف شده

مي  كه با اعمال ارادي ديگر مانند شوديكسان و اگر منظور ازعمل ارادي عمل غير انشايي باشد

كهدر.(Colin,Capitant.1935,T.2/7)شودجرم يا شبه جرم خلط مي ه شبه عقد ايـن اراددر حالي

به همين دليل برخي مجبور شده اند براي جلوگيري از خلط آن با قـرارداد.قطعا انشايي نيست

و بـراي جلـوگيري از خلـط آن اشاره كنند كه بين طرفين در شبه عقد، قراردادي وجود نداشته

ــد  ــشروع باش ــد م ــل ارادي باي ــن عم ــه اي ــد ك ــرده ان ــاره ك ــرم اش ــبه ج و ش ــرم ــا ج  ب
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Quasi-contrat).از ذكر عنوان شبهبه همين جهت در قوانين جديد

.(Colin, Capitant,1935,T.2/8)عقد اجتناب شده است

زيـرا منـابع.به عنوان منبع مستقل صحيح نيست» قانون«سومين ايراد اين است كه ذكر)ج

مي ديگر نيز  ا.ندكبه جهت حكم قانون ايجاد تعهد گر عقد، منبع تعهد است آثـار به عنوان مثال

مي  ين جايي كه آثارخود قراداد نيز ناشـي از قـانون اسـت ذكـرابنابر.ندكيك عقد را قانون بار

.چندان صحيح نيست قانون به عنوان منبعي مستقل در كنار ديگر منابع،

كه-2 ا زيـر)Fabre-Magnan.2008.T.1/9(اين تقسيم بندي ناقص است ايراد ديگر اين است

كه امروزه منشاء تعهد است مانند ايقاع يا دارا شدن بـال جهـت در ايـن تقـسيم نهادهاي ديگر

كه قانون مدني فرانسه را غني مـي. بندي ذكر نشده است  داننـدبه همين دليل حتي حقوقداناني

و به همين دليل  كه اين قانون چندان كامل نيست طرح اصالحي حقوق تعهداتاز اذعان دارند

ميفرانس .)Fages,2006/37(كننده استقبال

 انتقادات تقسيم بندي سنتي منابع تعهدات در حقوق ايران-5
اسـتفاده نـشده امـا بـا»قانون«و»شبه جرم«و» شبه عقد«عناويني مانند در حقوق ايران از

به اينكه از  و نواقصي در آن اسـت كـه در قـسمت دو مبنا پيروي شده گاه ناهماهنگي توجه ها

ميذ :شوديل مطرح

:زيرا. اين تقسيم بندي با محتوي مطالب چندان هماهنگ نيستدر مواردي-1

سو)الف و»كليات« فصل اول در باب دوم تحت عنوان،از يك كـه شـامل اداره مـال غيـر

كه در  چه اين كه معمـوالً.است هيچ ارتباطي ندارد»قهري ضمان«ايفاء نارواست با فصل دوم

و در مورد ساير قسمت ها نيز بتـوان بكـار لبي ذكر مي در كليات مطا كه حالت كلي داشته شود
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 براي فصل دوم يعني ضمان306تا301در حالي كه مطالب فصل اول قانون مدني از ماده.برد

تعهـداتي باشـد كـه بـدون اراده» قهري«وانگهي اگر منظور از واژه.قهري چندان كارايي ندارد

مي  و ايفاء نارواگرانشايي ايجاد  نيـز قهـرا بـار دند بايد گفت تعهدات موجود در اداره مال غير

 اگـر كـسي اشـتباها،به عنوان مثال.و اين تقسيم در عناوين قانون مدني صحيح نيست شودمي

اكمبلغي به حساب ديگري واريز و معلـوم نيـست چـرا سـت ند گيرنده قهرا متعهد به استرداد

ر .ده استكرا از قسمت ضمان قهري جدا قانون مدني ايفاء ناروا

و در بـر دارنـده مـواردياي عنوان ضمان قهري چندان واژه همچنين)ب  صـحيح نبـوده

گر.نيست استيفاء مانند چه اراده انشايي وجود ندارد اما تراضي وجـود دارد زيرا در اين موارد

.)1/109ج،1355،قائم مقامي(و كاربرد اصطالح قهري مناسب نيست

و)ج و تسبيب فقط در مورد ايراد خسارت بر اموال است در قانون مدني دو عنوان اتالف

و معنوي مطلبي وجود ندارد  به.در مورد خسارت بدني قانون مـدني وانگهي مواد مزبور نسبت

و مسئوليت ناشي از اشـياءاززيرا. فرانسه ناقص است   1384مـاده(مسئوليت ناشي از عمل غير

ب)ف.م.ق .است رده نشدهنامي

و ايقـاع بـه-2 و دارا شـدن بـدون سـبب  در حقوق ايران نيزاين تقسيم بندي كامل نيست

زيرا گرچه با وجود ضمان ناشي از يد تا حدودي حقوق ايران.اندعنوان منبع تعهد مطرح نشده

از تئوري دارا شدن بدون سبب بي نياز شده است ولي با توجه به تفاوت ضـمان ناشـي از يـد 

.ماني با دارا شدن بدون سبب اشاره به اين تئوري ضروري استض

كه مقررات-3 از.اي ناهمگون استبه گونه قانون اشكال ديگر اين است بـه عنـوان مثـال

به تعهدات ناشي از يد ضماني مطرح شده است.ق327 تا ماده 308ماده  بـا.م مقررات مربوط

شته نشده امـا مبنـاي ايجـاد تعهـد در آنهـا يـدكه در اين قسمت نو هستديرموا، اينوجود 

در مانند.ضماني است  و 303ماده تعهدات مندرج  در مقبوض بـه عقـد366ماده در ايفاء ناروا

و ماده و بـا وجـودكه در مورد تصرف در عقد فضولي259فاسد مبتني بر يـد ضـماني اسـت

به آنها نبود  به غصب نيازي حداقل بايد در همان قسمت يا مقررات يد ضماني در مواد مربوط

به ناهمگوني قانون مدني دامن زده استمربوطه تنظيم مي و اين امر .يافت

در حقوق كنوني: بخش دوم  منابع جديد تعهدات
و فرانسه كامل نيست زيرا منابع ديگر تعهـدات.تقسيم بندي منابع تعهدات در حقوق ايران

كه در مي قسمتدر قوانين مزبور مطرح نشده است به آن پرداخته .شودهاي بعد
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 تعهدات ناشي ازايقاع-1
 طرح مطلب-1-1

به اين كه طبق ماده مي.م.ق 1832با توجه  تواند با يك اراده نيز پديـد آيـدف عقد شركت

در.)Fabre-Magnan,2008,T.1/684(نمايـد تعييين ايقاع در ميان مباحـث تعهـدات ضـروري مـي

ف و ايران ايقاع وجود اينكه در حقوق مدني در حقوق ايران اخذ بـه؛ ترديدي نيست داردرانسه

و طالق از ايقاعات  و خيارات ا.باشندميشفعه مروزه سخن بر سر اين است كه آيـا ايقـاع ولي

نه مي از.)Fabre-Magnan,2008,T.1/683(تواند منبع ايجاد تعهد باشد يا همـين جـا ترديدها نيـز

و شكل مي  ك گيرد نه بـه عنـوان مثـال چـه.سي منكر نقش ايقاع در حقوق تعهدات نيـست گر

 ايقـاع در فقه نيـز.)1370،91،كاتوزيان(تواند نقش ابراء را در حقوق تعهدات ناديده انگارد كسي مي 

تا،شيخ مفيد( مطرح شده تا،شيخ جعفر الغطاء(عقود در فقه نهادن ايقاع در كنارو)31،بي درو)421، بي نيز

ميبكه اين ترديد دهدميم نشان.ق1312ماده  توانـد جاست كه گفته شودآيا همانگونه كه عقد

و)Fabre-Magnan.2008.T.1/684(داراي چنين نقشي هستند يـا نـه ايقاعات نيز،منبع تعهد باشد 

كه سبب شده تا اين تئوري در حقوق فرانسه با الهام از قانون مـدني آلمـان همين ترديدهاست

 unilat _engagement'l_de_orie9A3%C%Th/wiki/org.wikipedia.fr://http( وارد شود

(%C3%A9ral.
 ترديد درايقاع به عنوان منبع تعهد-2-1

د.ايقاع دشوار است تصور تعهد ناشي از ابتدا اللت بر رابطه طرفيني تعهد مصدر باب تفعل

و يك اراده قادر بر ايجاد  كه. نيست تعهددارد تعهد رابطه حقوقي بين دو يا چند شخص است

يكي از اين اركان يعني متعهد يا متعهدله حذف شود تعهد ساقط مي  بي جهت نيـست.شوداگر

و طبق ماده.م.ق1300كه طبق ماده جزم.ق300ف كه يك مالكيت مافه الذمه اركاني از حذف

از.تعهد نيست ازاسباب سقوط تعهد شمرده شده است  همـان ابتـدا حال در تعهد ايقـاعي كـه

بريترديد.اركان وجود نداشته چگونه ممكن است تعهدي شكل گرفته باشديكي از  كه  ديگر

به عنوان منبع تعهد وجود دارد اين است كه يك اراده توان ايجاد تعهد بر ذمه ديگر يسر ايقاع

به اين كه كسي نميا بنابر.را ندارد تواند ديگري را در برابر خود متعهد سـازد بايـد ين با توجه

كه يك اراده بتواند خود را در مقابـل  به اين دانست  متعهـد ديگـري تعهدات ايقاعي را محدود

كه در اين جا نيز مي سازد كه ضمانت اجراي چنين تعهدي چه خواهد شـد اين بحث پيش  آيد
)http://droit,univ-lille2.fr/enseignants/hiez/tgd_2004-2005.doc(.

 قلمرو محدود ايقاع در ايجاد تعهد-3-1

يا19از آغاز قرن كه آيا تعهد ايقاعي صحيح است و در ميان دكترين بحثي آغاز شد در نـه

-Fabre(ارزش ايـــن بحـــث را يـــادآور شـــد» ســـالي«ميـــان حقوقـــدانان بـــيش از همـــه

Magnan,2008,T.1/689(.كه مقتضاي اصل آزادي اراده از نظر تحليلي اشكال عمده در اين است
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كه هر كس فقط با به عنوان يك قاعده كلـي،. شوداراده خويش متهعد اين است به همين دليل

د  در. ممكن نيـست يگري بدون رضايت وي، اصوالً ايجاد تعهد براي مـواردي بـه عنـوان امـا

كه يك اراده بر ذمه ديگري ديني بـه وجـود مـي توان نمونه استثناء مي  ماننـد. آوردهايي را ديد

ميينا بنابر)م.ق834و 826ادوم( كه قطعا ايقاع است وصيت عهدي  رسد اين حداقلبه نظر

به عنوان منبع تعهد باشد اي بر طر تواند نمونه مي در.ح ايقاع برخي معتقدند كـه تعهـد موجـود

به جهت قانون است  گونـه همـه ولي در پاسخ بايد گفت اگر بـه ايـن.)1370/93،كاتوزيـان(وصيت

به اراده قانونگذار منسوب شود بايد پذيرفت كـه تعهـدات ناشـي از عقـد نيـز   امور تا اين حد

به قان مي به همين دليل تعهد در وصيت عهدي بيش از آنكـه بـه قـانون.ون منسوب باشد تواند

اي از يـك در حقوق فرانـسه نيـز وصـيت نمونـه.است مربوط باشد با اراده وصي شكل گرفته

نمونه ديگـر از تعهـدات ايقـاعي، تعهـدات.)Fabre-Magnan,2008,T.1/683(تعهد ايقاعي است 

ا ايجاد شده پس از  به عنوان مثال اگر در يك عقد بيع كـااليي بـه مبلـغ صـد.ستاعمال خيار

و پس از مصرف آن مشتري دريابد كه مغبون ريالمليون  بـا در اين صورت،دهش فروخته شود

به رد ثمن مـشغول مـي اعمال خيار و ذمه بايع به رد بدل  كـه ايـن دو تعهـد شـود ذمه مشتري

ت كه ايقاع است منسوب است به اعمال خيار .ا قانونبيشتر

به نمونه مي حال با توجه  گرفت كه در حقوق تعهدات از جنبه نظـري توان نتيجه هاي فوق

اي كه در يك قـرارداد زيرا اراده.تصور اين كه ايقاع بتواند منبع تعهد باشد چندان دشوار نيست

و بـدون همراهـي متعهدلـه چنـين تـواني را نداشـت  ه توان ايجاد تعهد را دارد چـرا بـه تنهـايي

به عنوان يك قاعده كلـي نمـي.(Weill,Terré,1975/271)باشد تـوان ايقـاع را در هـر با اين حال

زيرا اگر يك اراده بتوانـد منبـع ايجـاد تعهـد بـه.موردي منبعي مستقل براي ايجاد تعهد دانست 

به عقد  چه نيازي در دخالت طرف عقد در ايجاد آن است؟و شمار آيد ديگر بـه همـين دليـل

ف  رانسه نيز ايقـاع بـه عنـوان منبـع مـستقلي بـراي ايجـاد تعهـد بـا ترديـدهايي مواجـه حقوق

 در پذيرش ايقاع بـه عنـوان منبـع تعهـد بايـد بـه صـورت اسـتثناييكه  (viney,1995/349)شده

. برخورد شود

 تعهدات ناشي ازاستفاده بدون سبب-2
 طرح مطلب-1-2

كه امروز عنهيكي ديگر از نهادهايي شـود دارا شـدن بـدون وان منبع تعهد ياد مـي از آن به

رم.سبب است  »ابـري« در حقـوق فرانـسه18 در قـرنكه بعـداً بودهريشه اين نهاد در حقوق

(Aubry) رو«و«(Rau) دندكربه عنوان يك قاعده مطرح(Mazeaud, 1978,T2/802).اين نهاد مفهوم

مي  كه گاه شخصي به زيان ديگري دارا اسـباب كـسب اينكه هيچ كـدام از بدون شوداين است
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كه در اين صورت استفاده كننده تعهد پيدا مي به انـدازهكملكيت وجود داشته باشد اي كـه ند تا

به وي مسترد دارد  تئوري اين.)2/192ج،1386،كاتوزيان(از مال يا عمل ديگري بدون سبب بهره برده

درنخستين ولي براي نيستقانون مدني فرانسه در ازدر 1892ژوئـن15 بار تـصميمات يكـي

مي تـوان آن را مـشاهده   قـانون319 مـادهدر. (Starck,1972/679)دكـر ديوانعالي كشور فرانسه

.به اين نظريه صراحتا اشاره شده است نيز قانون تعهدات سوئيس62مادهو ايران تجارت
 نقش دارا شدن بدون سبب در ايجاد تعهد-2-2

به هم خوردن تعادل كه صاحب يكي از دارايي با به اين نحو به زيان ديگـري دو دارايي ها

و هيچ كدام از اسـباب  به سبب دارا شدن ديگري باشد و كاهش دارايي يكي از ايشان دارا شود

و افزايش دو دارايي را توجيه نكند بر  كه بـه قانوني يا قراردادي تعهدات، اين كاهش ذمه كسي

ا  به زيان ديگري دارا يجاد مي زيان ديگري دارا شده تعهدي به وي مـسترد شود تا آنچه را  شده

.( Starck,1972/685 et Mazeaud, 1978, T2/811)دارد

و بـراي به كمك دارا شدن بدون سبب يك قاعده نبوده نكته قابل توجه اين كه ايجاد تعهد

به عنوان يك قاعدو)2/224ج،1386،كاتوزيان(تكميل ديگرمنابع تعهد است  ه كلي بتوانـد در كنـار اگر

به ايجاد تعهد بي نظمي در روابط حقوقي مـي شودديگر منابع منتهي زيـرا در هـر. شـود سبب

و ديگري متحمل ضرر رابطه حال اگر قرار باشد با نهـاد دارا.شوداي ممكن است يكي نفع برد

به برخـي از نهادهـا   نيـازي ديگـر،شدن بدون سبب به حل همه مسايل حقوقي پرداخت شايد

به عنوان مثال در عقد بيع اگر مشتري مغبون بتواند به استناد دارا شدن بدون سـبب مابـه.نباشد

مي يـن دارا شـدن بـدونا باشد؟ بنـابر التفاوت ثمن را بگيرد ديگر چه نيازي به احكام خيارات

به عنوان يك منبع استثنايي  اي از حقوقدانان فرانسه آن را بـا عده.(Starck,1972/684)استسبب

و آن را نوعي شبه عقد دانسته  كه از نظر ماهيت اندكي متفاوت است ايفاء ناروا مقايسه كرده  اند

)Fabre-Magnan,2007,T.2/414(.دو ولي اين نظر نمي و ايـن تواند چندان وجاهتي داشته باشـد

مي  ب.باشندنهاد از همديگر مجزا به قصد وفاي بـه عهـد وجـود زيرا در ايفاء ناروا ايد پرداخت

به اين امر نيـازي نيـست   زمـاني،يـنا بنـابر. داشته باشد در حالي كه در دارا شدن بدون سبب

به تئوري دارا شدن بدون سبب استناد مي ازكرتوان كه مقـداري مـال كيـسهد كه زيان ديده اي

به هيچ  از دارايي او كسر شده با استناد و اسباب ايجاد تعهـد نتوانـد اسباب كسب كدام  ملكيت

كه به اين امر در راي ديـوان عـالي كـشور به دارايي خود باز گرداند اين سود از دست رفته را

اين نظريه از غـصب نيـز.(Mazeaud,1978,T2/808) اشاره شده است 1914 مارس12درفرانسه 

به تصرفندك را غصب علياتومبيل محمدبه عنوان مثال اگر.متمايز است   جوادو بدون اينكه

به وي در جابجا غاصـببه دليل فقدان اسـتيالء جوادندكن لوازم منزلش كمك كردبدهد فقط

كه متكي به هيچ سببي نيستكر اي نيست ولي از اتومبيل استفاده  در.ده زيرا ايـن اسـتفاده نـه
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وغالب عقد مي ري دارا شـدن بـدون با استناد بـه تئـوو فقطنه در قالب ضمانات قهري گنجد

. را خواستاين استفادهتوان استرداد سبب مي

حق-3  تعهدات ناشي از سوء استفاده از
 طرح مطلب-1-3

 يك تعارض ذاتـي نهفتـهآنمفهومدركه نظريه سوء استفاده از حق است منبع ديگر تعهد

كه» سوء« ديگر است»حق«زيرا اگر.است و آنجا ر مجـالي بـراي هست ديگ» سوء«معنا ندارد

 عمل نامشروع باشد در مفهوم سنتي ين اگر تقصيرابنابر). Mazeaud. 1978. T2/450(نيست»حق«

و مقصر نيستكن آنكه حق خود را اعمال مي در تحليل مطالب.د مرتكب عمل نامشروع نشده

كه از جهت منطق حقوقي استدالل فـوق صـحيح اسـت  زيـرا اگـر بـه.فوق بايد اذعان داشت

و جـز در مـوارد قـانوني شهرون  دان حقي عطا شـده باشـد صـاحب حـق بـر آن مـسلط بـوده

ر نمي از منظـر مكتـب فردگرايـي اسـتدالل فـوق همچنـين.از اعمال آن باز داشـتاتوان وي

و. وجاهت دارد  توان نمي زيرا از نظر مكتب فردگرايي هر فرد در اعمال حقوق خود آزاد است

ح  ل منطقي فوق چندان به اعتبار خـود.ق بر وي خرده گرفتبه جهت اعمال اما امروزه استدال

و اجـراي ناصـحيحوباقي نمانده  با زوال انديشه فردگرايي حق محدود به مباني اجتماعي شده

از» پالنيول«به قول ين اگرچها بنابر.حق منع گرديده است  تعارض ذاتي تئوري سـوء اسـتفاده

است كه حق افـراد مطلـق مسلم اما امروزه اين نكته (Mazeaud,1978,T2/451)حق بديهي است 

و به حقوق ديگران است نيست .اعمال حق محدود

نظريه سوء استفاده از حق در قانون مدني فرانسه وجود ندارد اما سـابقه ايـن تئـوري را در

و علمايي مانندمي 1577راي اول فوريه  ري را احيـاء ايـن تئـو» سـالي«و» ژوسـران« توان ديد

 قـانون اساسـي40 اصـلو قانون مدني سـوئيس2مادهدر.  (Mazeaud,1978,T2/451) انددهكر

.نيز اين نظريه مطرح شده است ايران
 نقش سوء استفاده از حق در ايجاد تعهد-2-3

كه با اعمـال سـوء حـق خـويش بـه ديگـري شخصي با تحقق سوء استفاده از حق بر ذمه

ميتعهديه خسارتي وارد آورد  در اين موارد ابتـدا بايـد.(Mazeaud, 1978, T2/451) شود ايجاد

اي كـه در اسـتفاده از ملـك خـويش سـبب اضـراربه عنوان مثال همسايه.منبع ضرر دفع شود

به عنوان مثال با حفر چاهي در كنـار منـزل ديگـري سـبب خـسارت وي  و  شـود ديگري شود

در ايـن كـه)م.ق132مـاده(. (Mazeaud, 1978, T2/455)مرتكب سوء استفاده از حق شده است
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 واين امر مـانع.(Mazeaud, 1978, T2/456)دكردن چاه منبع ضرر را دفعكرمورد ابتدا بايد با پر

كه متحمل شده مطالبه كه همسايه خسارات ديگري را 1.ندكاز اين نيست

 اعمال حقوقي جمعي-4
 طرح مطلب-1-4

كه مي به عنوان منبع تعهد مـشاهدهيكي از منابعي توان در برخي از كتب تعهدات فرانسوي

مربـوط بـه نحـوه»جمعـي«توصيف اين دسته از اعمال حقوقي بـه. است» اعمال جمعي«د كر

ازاين عمل جمعي عبارتاو بنابرستا» تشكيل عمل« عمل حقـوقي بـا تـشكيل جمعـي ست

ا  و كه در تشكيل آن جمعي دخالت داشته  مـشتركيهاي آنها در راستاي هـدف رادهيعني عملي

باابنابر.به توافق رسيده است در» اثر جمعي«ين منظور عمل حقوقي و بـه همـين دليـل نيست

كه جمعي از اراده هـا قابـل مـشاهده اسـت  ماننـد اعمال جمعي در هنگام تشكيل عمل است

 گيري در شركت تجاري نمونه ديگر نحوه تصميم.(Flour, Aubert,1991/403) پيمان جمعي كار

ميكه تصميم عده (http://www.lexinter.net/JF/les_actes_juridiques.htm)است تواند بر ذمـه اي

.ندكافراد تعهداتي ايجاد 
 تعهدات ناشي از اعمال جمعي-2-4

به ايجاد تعهداتي بر ذمه چنانچه هر جا مالك يـك.شودميمنتهي در مواردي عمل جمعي

ا  كثريت در يك جمعي باشد در هنگام راي گيري هر عـضو بـا اعـالم اراده فـردي تصميم راي

كه از جمع اراده   آيـد كـه ها تصميمي بـه دسـت مـي خويش در اتخاذ تصميم مشاركت جسته

ماننـد تـصميم مجـامع . (Flour,Aubert.1991/404)نـدكتواند بر همه اعضاء تعهـداتي ايجـاد مي

كه هر يك از افراد عمومي در يك شركت يا  تصميم در يك مجموعه آپارتمان كه با تصميماتي

در. (Flour,Aubert,1991/405)د ممكن اسـت بـراي همـه افـراد تعهـداتي بـار آيـدكن اتخاذ مي 

اي را متعهد سازد بدون اينكه به اين تعهـد تواند عدهپيمانهاي جمعي نيز گاه توافق دو جمع مي

.(Flour, Aubert,1991/410)رضايت داده باشند

زيرا بديهي اسـت كـه هـر حقـي بـر عهـده. كاربرد نظريه سوء استفاده از حق بايد با دقت زيادي همراه باشد اين، با وجود.1

و اين مق ديگران تكاليفي را به وجود مي آورد واعمال هر حقي ممكن است طبيعتاً  دار تاثير كـه بر حق ديگران اثر داشته باشد

و بر ذمه صاحب حق تعهدي ايجاد نمي نمايد  هر. از طبيعت حق ناشي شده به عنوان سوء استفاده از حق نبوده به عنوان مثال

حال حق داشتن اتومبيل تا حدودي بر حق ساكنين يك آپارتمان تاثير. شهروندي حق دارد تا از اتومبيل شخصي خود بهره برد 

اما ايـن مقـدار تـاثير.و خارج كردن آن از پاركينگ ساختمان برآرامش ساكنان آپارتمان بي تاثير نيستچنانچه وارد.مي گذارد 

و به همين دليل ساكنان آپارتمان نمي توانند به بهانه سـوء اسـتفاده از حـق  و اين تاثير طبيعي است الزمه اعمال اين حق بوده

و خروج شوند  اما اتومبيل خرابي كه با صداي ناهنجارو غير طبيعي موتور آن روح.مانع از اعمال حق صاحب اتومبيل در ورود

.دكرو روان ساكنان آپارتماني را به هم ريزد با استفاده از نظريه سوء استفاده از حق بايد بتوان مالك آن را ملزم به تعمير 
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و بعضا بر ذمه ديگري از نظر تحليلي در اين موارد دسته اي از اراده ها بر ذمه صاحب اراده

و بيشتر شبيه ايقاع نبوده عمومي عقديزيرا ماهيت راي دادن در مجمع.دكن تعهداتي ايجاد مي 

مي. است كه به معني دقيق آن تناز سوي ديگر بر خالف ايقاع به هايي منشاء اثـر شـود در تواند

مي اعمال جمعي يك اراده در كنار اراده  به شمار آيـد هاي ديگران بـه عنـوان. تواند منبع تعهد

ال اقـل نـصف 106 ماده طبق،مثال به اكثريـت به شركت بايد  قانون تجارت تصميمات راجعه

 بـر ذمـه راي در اين موارد هر راي در صورت جمع شـرايط الزم نـه تنهـا.سرمايه اتخاذ شود

مي دهنده بلكه بر ذمه كساني هم كه راي نداده منتها هـر ابـراز اراده بـه.ندك اند تعهداتي ايجاد

و اگر  مي تنهايي كافي نيست به حد نصاب خاصي برسد توانـد منـشاءايجاد جمع ابراز اراده ها

.شودتعهد 

در مورد:بخش سوم  تقسيم بندي منابع تعهددكترين حقوقي
به اهم آنهـا منابع تعهدات از سوي دكترين نظراتي ارايه شده در مورد  كه در قسمت بعدي

مي .شوداشاره

 نظريه پالنيول-1
قـرارداد يـا«:داردچنانچه اشـاره مـي.در خصوص شبه عقداست» پالنيول«مهم ترين ايراد

 گيــرد يــابــه نظــر ايــشان تعهــد يــا از عقــد سرچــشمه مــيهمچنــين»وجــود دارد يــا نــدارد

در مقام قضاوت بايـد.)F:\Documents and Settings \planiol sources des obligations.htm(قانون

مي  كه قسمتي ازاين نظر كه منبع تعهد را قانون ولي قرار.داند با واقع سازگار است اذعان داشت

و قانون در مقابل هم چندان صحيح نمي   نيازمنـد نيز براي نفوذ خـود عقدزيرا.نمايددادن عقد

.ستاحكم قانون

و كاپيتان-2  نظريه كولن
 دارا،اعمال نامشروع ايقاع، عقد، اند كه شامل،دهكرايشان منابع تعهد را به پنج دسته تقسيم

و ا شــدن غيرعادالنــه  كــه اداره مــال غيــر را در مبحــث وكالــت مطــرح ســتاداره مــال غيــر

كه بـهآانتقاد وارد بر اين نظر. (Colin,Capitant,1935,T.2/8)انددهكر » اعمـال نامـشروع«ن است

 ده ولي بديهي است كه فقط عمل نامشروع منبـع تعهـد نيـست بلكـه فعـل زيـان بـاركراشاره

به جبران ضرر ايجاد مي بـه عـالوه. ند خواه اين فعل مشروع باشد يا نامشروعكتواند مسئوليت

ع  و بـسياري ديگـر از گنجاندن اداره مال غير در مبحث قد وكالت با قانون مدني فعلي فرانـسه

در.رژيم هاي حقوقي از جمله ايران سازگار نيست  زيرا در قانون مدني فعلـي فرانـسه وكالـت
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باب عقود معين گنجانده شده ولي اداره مال غير در قسمت الزامـات خـارج از قـرارداد تنظـيم

.شده است

 نظريه مازو-3
تعهـداتوتقسيم منابع بر مبناي اراده اسـت (May,1925/285) رم ند حقوق مان در اين نظريه

و غيـر ارادي  تقـسيم (Les sources volontaires et les sources  non volontaires) بـه منـابع ارادي

آن باشدايجاد تعهد اراده طرفين منشاء اگرمنابع اراديدر. شودمي تنهـا ارادهو اگـر»عقـد«به

.شودمي گفته(L'engagement unilatéral)» تعهدات ايقاعي«به آن باشدايجاد ديناءبدهكار منش

ازتعهدات در منابع غير ارادي نيز مي بار شده بر بدهكار خارج گـاه شـخصكه باشداراده وي

كه اگر اين تقصير عمدي باشد  و اگر غير عمدي باشد تعهد»جرم« مرتكب تقصيري شده است

و اين امر خطا نبوده گاهي نيز. است»ه جرمشب«ناشي از يك شخص گرچه مرتكب امري شده

در مواردي نيز منشاء مـستقيم.گويندمي» شبه عقد«شود كه منبع الزام را ولي به امري متعهد مي 

از.(Mazeaud, 1978, T2/41)تعهد حكم قانون است درايـن تقـسيم بنـدي تفكيـك منـابع ارادي

نفوذ قانون در منابع ارادي مقداري اين تفكيـك را بـه هـم ريختـه غيرارادي صحيح است ولي 

.است

 نظريه استارك-4
و وقايع حقوقي مـي  /http://fr.jurispedia.org( باشـد بر مبناي اين نظر منبع تعهدات اعمال

index.php/ Droit_des_obligations_fr.(و قانون نيـز روح مـشترك ميـان همـه يـن منـابع اسـت

(Starck,1972/7).كه تقسيم پديـده و انتقاد وارد بر اين نظر اين است هـاي حقـوقي بـه اعمـال

ين اين تقسيم بنـدي خـودا بنابر. بحث تقسيم منابع تعهدات است وقايع حقوقي گسترده تر از 

و شــفافيت بيــشتري  /http://www.droit.fundp.ac.be/cours/drom( اســتمحتــاج تقــسيم بنــدي

(sources.pdf  
 پيشنهادي براي تقسيم بندي منابع تعهدات در اين مقالهمدل-5

و مطالعه ارايـه مـدل پيـشنهادي، مختصر از دكتـرين اي پس از بيان نواقص قوانين موجود

مي  زيرا ماهيت بحث تقسيم بنـدي. به منزله مدلي كامل نيست، اينبا وجود اين. يابدضرورت

كه  ب قرنهاستمنابع تعهدات به نحوي است و شفافي حل نـشده اسـت هنوز .ه صورت روشن

مي،ينا بنابر بـه نحـوي كـه.شـود مدل مزبور با توجه به وضعيت فعلي قانون مدني ايران ارايه

و در عين حال بـه منـابع جديـد  كه يادگار فقه اماميه است حفظ كند نهادهاي موجود در آن را

اي.شودنيز آراسته  جاد كننده تعهد بـه دو قـسمت كلـي در اين مدل بهتر است در بدو امر منابع

و وقايع حقوقي تقسيم  دنكربار زيرا.)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007/2(شودشامل اعمال
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به دلخواه قانونگذار نيست بلكه اصـوال ابتـدا بايـد عمـل يـا واقعـه  تـا دهـد اي رخ تعهد فقط

را قانونگذار تحت عنوان آثار و وقـايع حقـوقي تعهـداتي  بـر ذمـه اشـخاص بـار ايـن اعمـال

 ,Colin(دكــرهــاي جزيــي تــري تقــسيم ســپس بايــد آنهــا را بــه دســته.(Starck,1972/7)نــدك

Capitant,1935,T.2/7(.و وقايع حقـوقي فراتـر از بحـث تقـسيم زيرا تقسيم پديده ها به اعمال

د يـا يرا اعمال حقوقي گاه سـبب انتقـال تعهـز. (Carbonnier, 1998,T.4/36)منابع تعهدات است

از ايـن.و بنابرين اثر اعمال حقوقي فقط ايجاد تعهد نيست باشند مانند ابراء سقوط تعهد نيز مي

و وقـايع حقـوقي منظر مي  به دو دسته كلي شـامل اعمـال توان در بدو امر منابع زاينده تعهد را

:دكرتقسيم 

از:اعمال حقوقي)الف  اراده انـشايي هايي است كه بـا پديده اعمال حقوقي شامل آن بخش

ميو به قصد بار شدن اثر در عالم اعتبار و قـانون بـر بوجود -Fabre(نـدكاثـر بـار مـي آن، آيد

Magnan,2008,T.1/9(.واگـر بـا يـك» عقـد«حال اگر اين ماهيت با دو اراده انشايي بوجود آيد

هـد سـازد يـا بـراي خواه اين عقد يا ايقاع صـاحبان اراده را متع.1گويند»ايقاع«اراده پديد آيد 

 ).Flour, Aubert, 1991,  404()2اعمال جمعي(ندكجمعي ديگر ايجاد تعهد 

كه بدون نياز آن دسته از پديده:وقايع حقوقي)ب به اراده انشايي منـشاء هاي حقوقي است

و گاه غير ارادي است.شودميآثار  .اين وقايع گاه ارادي

ند كـه خـود ايـن عمـل هست اراديي متضمن عمل گاه وقايع گرچه انشايي نيستند اما:اول

به چند نحو مي :تواند به وقوع بپيونددارادي

و گاه اين عمل از نظر عرف كامالً:بند اول به صورت فعـل زيـانبه زيان يك طرف است

كـه قـانون (http://www.oboulo.com/quasi-contrats-34476.html) است(Le fait damageable) بار

مي فاعل آن  به پرداخت خسارت 3.و زير عنوان مسئوليت مدني قابل طرح اسـتندك را متعهد

به زيان يك طرف است اما فاعل حق خود را اعمال مي كهكدر مواردي نيز فعل با شـرايطي ند

حق«در قالب  .باشدتواند منبع ايجاد تعهدمي» سوء استفاده از

يعمل كامالً در مواردي نيز:بند دوم و به صورت فعل مفيد به نفع  Le fait)(ك طرف بوده

(profitable شـود مـي ايجـاد تعهـد ولي بر حسب مـورد تحـت عنـاوين متفـاوت منـشاء است 
http://www.oboulo.com/quasi-contrats-34476.html)(.

عق.1 و فرانسه تعهدات قراردادي مانند تعهدات ناشي از و تعهـدات ايقـاعي ماننـد تعهـدات در اين قسمت در حقوق ايران د

.ناشي از وصايت قابل طرح است

ر.2 و ايقاعي . به بعد498شماره. 1991،اوبرت،ك كتاب تعهدات فلور.براي مطالعه اعمال جمعي قراردادي

و در ذيل اين عنوان تعهدات موجود در حقوق مسئوليت مدني قابل مطالعه است كه در حقـوق ايـران زيـر عنـوان اتـال.3 ف

و شبه جرم مطرح شده است و در حقوق فرانسه زير عنوان جرم .تسبيب
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به هزينه ديگري بدون اينكه عرفـا-1 كه يك طرف چنانچه فعل مفيد به اين صورت باشد

و اين دارا شدن با كاهش دارايـي وي همـراه باشـد در ايـن مـواردبه وي ضرر بزند   دارا شود

به پرداخت مي حال اگـر بـدون اينكـه طـرفين قـصد انـشاي.كندقانون استفاده كننده را متعهد

ده باشـد زيـر عنـوان كـر عقدي را داشته باشند يكي با تراضي از مال يا عمل ديگـري اسـتفاده 

مي»استيفاء مشروع« .شودبحث

و اما اگر فعل مفيد به اين صورت باشد-2 كه شخصي به هزينـه ديگـري دارا شـده باشـد

1.ده استشمطرح» دارا شدن يدون سبب«هيچ گونه تراضي در بين نباشد زير عنوان

به اين صورت باشد-3 به غايـب يـا حال اگر فعل مفيد به قصد احسان و كه فعل آگاهانه

مي»اداره مال غير«ناتوان صورت پذيرد ذيل عنوان به نفع صاحب مـال.شودطرح اين فعل نيز

چنانچـه قـصد احـسان.است ولي وجه مميزه اين نهاد نيز در قصد احسان مدير فضولي اسـت 

.وجود نداشته باشد اداره مال غير نيز منتفي است

را-4 به گمان مديون بودن دينـي كه شخص به اين صورت است در مواردي نيز فعل مفيد

مي ايفاء مي  ايـن گيرد بدون اينكه دائن باشـد كـه در در كند بدون اينكه مديون باشد يا طلبي را

مياًظاهرموارد  و قانون وي را متعهد د تـا آن را بـه ايفاءكننـده مـسترد كنـ به نفع گيرنده بوده

به سود گيرنده است ولي وجه مميـزه آن در ايـن اسـت كـه بايـد2.دارد  در اين مورد نيز عمل

از.قصد وفاي به عهد يا پرداخـت ديـن وجـود داشـته باشـد  در مـورد ايفـاء نـاروا در برخـي

دركهاي حقوقي آن را در مبحث دارا شدن بدون سبب بحث مي رژيم و در حقـوق ايـران ننـد

از.زيرا در آن قصد احسان وجود نـدارد. اداره مال غير نيست اين نهاد قطعاً.كنار اداره مال غير 

د از،اين با وجود.م يد ضماني است.ق 303يگر مبناي تعهد گيرنده طبق ماده سوي  ايفاء ناروا

در.غصب نيز جداست زيرا در ايفاء ناروا وجود قصد اداي دين ضروري اسـت در حـالي كـه

به چنين عنصري نيازي نيست .غصب

ميا عمل شخص نوعي استيال در مواردي نيز:سوم بند و سبب غير بدون شود كه مال ست

شـود قرار گيرد كه در اين موارد الزام ناشي از يـد ضـماني ايجـاد مـي شخصيسبب در اختيار 

مي. مانند موارد ضمان يد  .پـذيرد وجه مميزه اين نهاد در استياليي است كه بر مال غير صورت

مياز ايفاء ناروا،ينا بنابر به غصب ت. مستقل استي اما منبع شود نظر مبنا شبيه حقق ايفـاء زيرا

كه قصد ايفاي دين وجود داشته باشد . ناروا مشروط به اين است

مش.1 قردر اين قسمت در حقوق ايران تعهدات موجود در استيفائ ازاوع كه در و نيـز تعهـدات ناشـي  دارا نون مـدني آمـده

.دشوشدن بال جهت كه در قانون تجارت مطرح شده مطالعه مي

و ايفاءدر اين قسمت در حقوق ايران.2 .ناروا قابل مطالعه استو فرانسه اداره مال غير
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و وقايع حقوقي در در مواردي: دوم ، تعهداتي بـهيبه جهت وجود وضعيت فقط بدون عمل

مي آيد از. وجود مي به عنوان مثال موقعيت ناشي  رابطه نفقـهكه بين اشخاص شودتولد سبب

.)Fabre-Magnan.2008.T.1/10(1برقرارشود

 نتيجه
و فرانـسه داراي همانگونه كه گفته شد تقسيم بندي تعهدات از نظر منبع در حقـوق ايـران

در. است بسيارابهامات  و از سوي ديگـر زيرا از يك سو اين تقسيم بندي چندان منطقي نيست

و قابـل توجيـه نيـست  كه با منابع سنتي موجـود سـازگار از.عصر حاضر تعهداتي وجود دارد

كه هيچ رژيم حقوقي نتوانسته اسـت مـساله را بـه،وي ديگرس  ماهيت مساله مزبور چنان است

كه در زمان حاضـر تـدوين يافتـه انـدكصورتي بنيادين حل و حتي قوانين موضوعه اي نيز ند

اي در ميـان حقوقـدانان پـروژه سالهاسـت در حقوق فرانسه.اندتقسيم بندي جامعي ارايه نداده 

به راه آن نشـست)Mazeaud 2009/471,(ر در حال بررسي است معروف اين كشو  كه بايد چشم

به بازار علـم وارد شـود امـا در حقـوق.تا محصول تراوش يافته از ذهن حقوقدانان اين كشور

كه با حفظ اين منابع اگر دسـت مرمتـي بـر  به فقه تنظيم شده ايران منابع تعهدات بيشتر متمايل

و   شـايد بتـوان بـه تقـسيم بنـدي شـود چنـد نهـاد بـه آن افـزون باب بندي آن كـشيده شـود

كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتيمطلوب تر . نايل آمد

و مĤخذ  منابع
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: ول تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده استئاز نويسنده مس

و« و انحالل تعهدات در حقـوق ايـران ، 1389سـال» فرانـسه بررسي تطبيقي آثار تعليق در تشكيل

و فرانـسه مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني مالك ساختمان«، 101شماره ، 1389سـال» در حقـوق ايـران

.3شماره


