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طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران
با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه



عليرضا يزدانيان

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشكدۀ علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت - 8931/2/4 :تاریخ تصویب)8931/88/22 :

چكیده
در فقه و حقوق ایران و فرانسه ایقاع ،پدیدۀ غریبی نیست و دو واژۀ عقد و ایقااع در نناار ها
نشان از ریشههاي عمیق این دو نهاد دارد .اما آنچه در فرانسه ،نظر دنترین را از قرن نوزده به
خود جلب نرده ،نقش آن در ایجاد تعهدات است .بهعبارتی هر ایقاع آثاري دارد ،اما در اینكاه
آیا ایقاع میتواند تعهد ایجاد نند و منبع تعهد باشد ،تردید وجاود داشات .در ساا  6595باا
اصالحات قانون مدنی فرانسه ،اوالً عنوانی به نام منابع تعهدات مطرح شده و ثانیاً تدوین ایقااع
در قسمت منابع تعهدات در ننار عقد و مسئولیت مدنی و به عنوان یكی از اعماا حقاوقی در
ننار وقایع حقوقی ،نویدبخش طرح ایقاع بهعنوان یكی از منابع یكطرفه باراي ایجااد تعهادات
دوطرفه است نه دستاورد نوینی در حقوق تعهدات بهشمار مایرود .در حقاوق ایاران ایقااع
موجد تعهد بهعنوان یک نظریۀ نلی مطرح نشده ،اما مصادیقی در قانون مدنی هست نه بهنظار
میرسد میتوان وجود آنها را بهعنوان مصادیقی براي پذیرش نظریۀ تعهادات ایقااعی هرچناد
به صورت استثنایی مطرح نرد .مطالعۀ حقوق فرانسه به عنوان یكی از نظامهاي حقوقی نوین در
طرح نظریۀ نلی ایقاع بهعنوان منبع تعهد ،میتواند در این زمینه راهگشا براي طرح نظریۀ نلای
در حقوق ایران باشد نه در این مقاله به شیوۀ تطبیقی انجام خواهد گرفت.
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 .1مقدمه
در تعریف تعهد میتوان گفت تعهد رابطهای حقوقی ،مالی و شخصی بین دو یا چند شخص است
( Marty, et

که بر مبنای آن یک طرف بتواند طرف دیگر را وادار به انجام کار یا ترک کاری کند
8
« .)al:2منابع تعهدات» که عبارتاند از فاکتورهای ایجادکنندۀ تعهد ( Delebecque & Jérome pansier,
 )2016: 2در قانون مدنی ایران شامل «عقد» برای تعهدات قراردادی و برای تعهدات غیر قراردادی
«ایفای ناروا»« ،ادارۀ مال غیر»« ،غصب»« ،اتالف»« ،تسبیب» و «استیفاء» منبع تعهد است 2.طرح ایقاع

بهعنوان منبع تعهد در بیشتر نظامهای حقوقی مورد نزاع و بحث است؛ برخی آن را نفی و برخی آن
را هرچند بهصورت استثنایی در موارد خاص پذیرفتهاند ( .)Cedric, 2011: 398در فرانسه جدال
دکترین بهبار نشست و در نهایت در سال  2182بابی به نام «منابع تعهدات» 9در قانون مدنی فرانسه
باز شد و در مادۀ  8811تصریح بهعمل آمد که تعهدات یا از اعمال حقوقی یا از وقایع حقوقی
 .8این تعریف که تعهد را «رابطۀ حقوقی» ( )Lien de droitبا «ماهیت مالی» ( )Nature pécuniaireو «رابطۀ شخصی»
( )Rapport personnelتوصیف میکند ،دارای آثار فراوانی است و به زبان ساده تعهد را از سایر تأسیسات حقوق مدنی جدا
میکند ) (Mazeaud, T2, 1978: 8و ثمرۀ این تعریف این است که «تعهد» ایجادشده از ایقاع را از «سایر آثار» ایقاع جدا
میکند ،زیرا صرفنظر از منبع ایجادک نندۀ تعهد ،خواه قرارداد و خواه ایقاع یا وقایع حقوقی همچون اتالف و تسبیب این
ویژگی ها در هر تعهدی باید وجود داشته باشد .همچنین باید گفت که تعهد از عقد جدا بوده و عقد از منابع ایجاد تعهد است.
به همین دلیل لزومی ندارد عقد الزاماً مالی باشد ،اما «تعهد» باید دارای طبع مالی باشد .چنانچه نکاح ،غیرمالی ،اما عقد است.
اما تعهداتی مانند مهریه از عقد نکاح جدا و دارای طبع مالی است.
 .2در قانون مدنی فرانسه سال  8114منابع تعهدات عبارت بودند از :اول« :عقد» برای تعهددات قدراردادی ،دوم« :شدبهعقدد» شدامل
ایفای ناروا و ادارۀ مال غیر ،سوم« :جرم» شامل اضرار عمدی و چهارم« :شبهجرم» شامل اضرار غیرعمدی و پنجم« :قانون» که چهار
منبع اخیر در مادۀ  8921برای تعهدات غیرقراردادی تدوین شده بود ( .)Carbonnier, 1998: 37تا سال  2182برخدی حقوقددانان
فرانسه ،هنوز بر قانون مدنی فرانسه میبالیدند و آن را قانونی غنی و متوازن میدانستند ( ،)Fages, 2006: 37ولی برخدی دیگدر از
حقوقدانان فرانسه از چند نظر بر قانون مدنی و شیوۀ تقسیمبندی منابع تعهدات در قانون مدنی ایراد وارد میکردند .از جملده عددم
پیشبینی ایقاع بهعنوان منبع تعهد .در حقوق ما و فرانسه ،ایقاع وجود داشته ،اما مسدللهای کده در طدول قدرن ندوزدهم حقوقددانان
فرانسه را به خود مشغول کرد ،این بود که آیا ایقاع میتواند در خارج از موارد منصوص ،موجد تعهد باشد و غیر از مواردی کده در
قوانین هست آیا یک اراده بهخودیخود میتواند بدون همراهی ارادۀ دیگری بر ذمه ،تعهد بیافریند یا نه؟ البته منظور ،تعهدی قداطع
و معین است .بنابراین در یک اعالم سادۀ فروش یا یک پوستر تبلیغاتی ممکن است وعدههایی داده شود .مثالً در ایجدا فدروش،
تمایل فروشنده به فروش روشن است .اما فراتر از این ،آیا تعهدی قابل استنباط است یدا نده؟ ( .)Starck, 1972: 349ایدن سداال
بهتدریج دغدغۀ استادان حقوق تعهدات شد و به همین دلیل یکی از ایرادات وارد بر قانون مدنی فرانسه عدم پیشبینی ایقاع موجدد
تعهد در قانون مدنی بود .تقسیمبندی سنتی منابع تعهدات در قانون  8114فرانسه کامل نبود ،زیرا نهادهای دیگری که امدروزه منشدأ
تعهد است ،مانند ایقاع یا دارا شدن بالجهت در آن ذکر نشده بود و بهعبارتی در حقوق کنونی میتوان تعهدات دیگری را دیدد کده
برحسب هیچیک از منابع سنتی توجیهپذیر نیست .به همین دلیل حتی حقوقدانانی که قانون مدنی فرانسه را غنی میدانستند ،اذعدان
میداشتند که این قانون کامل نیست و از طرح اصالح حقوق تعهدات فرانسه استقبال مدیکردندد ( .)Fages, 2006: 37در فرانسده
دکترین و رویۀ قضایی در خلق و توجیه منابع جدید از هیچ کوششی دریغ نداشته و پویایی و غنای حقوق تعهدات فرانسه مددیون
تالشهای استادان و گاه قضات این کشور است .یکی از ایرادات مهم حقوق فرانسه قبل از سال  2182تقسدیمبنددی نداقص مندابع
تعهدات بود ( Fabreد  ،)Magnan T. 1, 2008: 9اما در سال  2182برطرف شد .در حقوق ایران نیز این تقسیمبندی ،کامل نیست
و ایقاع بهعنوان منبع تعهد مطرح نشده و رویۀ قضایی در این زمینه بسیار عقبتر از اندیشدههدای رایدج در حقدوق تعهددات گدام
برداشته است و هنوز ایراد وجود دارد.
3. Des sources d’obligations
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ناشی میشوند و تأکید شد که اعمال حقوقی که شامل عقد و ایقاع است ،میتواند منبع تعهد

بهشمار آید 8.اکنون پرسشی بنیادین قابل طرح است که آیا واقعاً ایقاع که عملی یکطرفی است،
میتواند منبعی برای ایجاد تعهد باشد که دوطرفه است .بدیهی است نباید بین قدرت ارادۀ واحد در
«اعمال حقوقی» با نقش ارادۀ واحد «بهعنوان منبع تعهدات» خلط کرد ( 2.)Cedric, 2011: 389به هر
حال ایدۀ ایقاع موجد تعهد ،تصوری ساده نیست .در برخی از نظامهای حقوقی ،حقوق موضوعه،
چنین نهادی را میشناسد ( )Simon, 2006: 209و در اینکه ایقاع بتواند منبعی برای تعهدات بهشمار
رود ،تردیدی نیست و بحث فقط در دامنه و قلمرو چنین منبعی است (.)Flor et al., T.1. 2008: 445
چنانچه تعهدات ایقاعی که در قسمت «نظریۀ حقوقی» 9مطرح میشد ،امروزه در قلمرو «سیاست

حقوقی» 4مطرح میشود (.)Terré et al,, 2005: 60

 .8بنابراین اصالحات سال  2182برخی از ایرادات را برطرف کرده و در مواردی هنوز انتظارات باقی مانده است .یکی از این
ایرادات که برطرف شد ،پیشبینی ایقاع بهعنوان منبعی برای تعهدات بود .این نهاد نوظهور در قانون مدنی فرانسه دارای
ریشههای پرتوریایی و دکترینی است .اما مقررات جدید با توجه به نو بودن بهطور دقیق ارزیابی دقیق نشده است و از طرفی
ضرورت طرح آن در حقوق امروزی میتواند انگیزهای برای پژوهشی تطبیقی باشد.
 .2بدیهی است که در قدرت اراده در ایجاد عقد ،تردید نیست ،اما در مورد قدرت ارادۀ واحد بر ایجاد تعهد اختالف نظرها کم نیستند؛
برخی منکر چنین نقشی شدهاند ( )Mazeaud, T2, 1978 : 334و برخی معتقدند در صورت پذیرش قانون میتوان چنین اثری برای
اراده درنظر گرفت و محل نزاع را جایی میدانند که خارج از موارد قابل پیشبینی قانونی ،ارادهای بخواهد موجد تعهد باشد .بر مبنای
یک ایدۀ کالسیک ،ارادۀ یکطرفی دارای قدرت ایجاد تعهد نیست ،اما بر مبنای نظر جدید ،ارادۀ یکطرفه میتواند بر ذمۀ اعالمکنندۀ آن
تعهد ایجاد کند ( .)Starck, 1972: 349تقریباً همه میپذیرند که اصوالً ارادۀ یک شخص نمیتواند بر ذمۀ دیگران «دین» و برای
اعالمکنندۀ چنین ارادهای «طلب» ایجاد کند .اما آیا چنین ارادۀ یکطرفهای قادر است تا بر ذمۀ اعالمکننده« ،دین» و برای دیگران «طلب»
ایجاد کند و بهعبارتی قادر است تا بر ذمۀ اعالمکنندۀ آن تعهدی ایجاد کند که در سوی مقابل شخص دیگری بتواند طلبکار آن باشد یا
نه؟)  ،(Malaurie et al,, 2007: 222البته این به معنای آن نیست که دیگری برخالف میل خود طلبکار چنین تعهدی شود .هیچ
شخصی نمیتواند شخصی را وادار به استفاده از طلبی کند که بدون رضایت وی برای او ایجاد کردهاند.گر ایقاع بهعنوان منبع تعهد
پذیرفته شود ،دو نتیجه قابل طرح است .اول :اینکه تعهد ایجادشده با ایقاع ،قبل از اینکه ذینفع آن چنین تعهدی را بپذیرد ،باید غیرقابل
رجوع باشد تا تعهد معنی پیدا کند؛ دوم :اثر قهقرایی چنین قبولی است که با اعالم قبولی توسط ذینفع ،اثر چنین ایقاعی یعنی ایجاد
تعهد از زمان اعالم ایقاع است نه از زمان قبولی چنین ایقاعی ( .(Flor et al,, T.1. 2008: 444از یک نقطۀ منفی شروع کنیم.
کالسیکهای حقوق تعهدات فکر میکردند که خارج از مواردی که تعهدی با یک «واقعۀ حقوقی» ایجاد میشود ،همواره تعهد
محصول همکاری دو اراده یعنی قرارداد است .اواخر قرن نوزدهم نگرشی دیگر تحت تأثیر حقوق آلمان ایجاد شد که بر مبنای آن برای
اینکه ایقاع بهعنوان منبع تعهدات پذیرفته شود ،میتوان استدالل کرد که در راستای اصل آزادی اراده ،یک شخص باید بتواند با یک
اراده بهتنهایی خود را متعهد سازد ،همانگونهکه با دو اراده میتواند متعهد شود .ممکن است گفته شود که اگر یک اراده قدرت داشته
باشد تا بتواند خود را متعهد سازد ،باید این ارادۀ واحد توانایی داشته باشد تا خود را از قید تعهد آزاد سازد و در این صورت تعهد
ایقاعی با جوهرۀ الزام در تعهد منافات دارد .با وجود این ،ایراد مذکور مبتنی بر قیاس ناصوا بوده و منطق آن ،منطق صوری و ظاهری
است.آزادی هر شخصی تا این اندازه است که خود را متعهد سازد یا نسازد ،اما دارای این آزادی نیست که خود را متعهد سازد و سپس
خود را از قید تعهد برهاند .بهطور خالصه بعد از اینکه شخصی آزادانه خود را متعهد ساخت ،پایبند به تعهد است و آزادی خود را از
دست میدهد و دیگر نمیتواند از قید تعهد رهایی یابد .همچنانکه اصل آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی اجازه میدهد شخص
قراردادی را امضا کند یا نکند .اما پس از تشکیل قرارداد ،ارادۀ واحد قادر نیست از قید تعهد فرار کند ،مگر در موارد منصوص مانند
خیارات.
3. La théorie juridique
4. La politique juridique
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 .2مفهوم و جایگاه نقش ایقاع در میان منابع تعهدات
 .2 .1مفهوم ایقاع
در قانون مدنی ایران در مواد  8912،8912،8981و  8988واژۀ ایقاع هست ،اما بدون تعریف.
برخی ایقاع را عملی یکطرفی میشناسند که حقی ایجاد یا ساقط میکند (امامی ،8921 ،ج .)814 :8

8

 .2 .2مفهوم تعهد ایقاعی و تفکیک ایقاع موجد تعهد از عقود یکطرفه
تعهد ایقاعی به عمل حقوقی با یک ارادۀ انشائی تعریف شده که موجد تعهدی بر ذمۀ شخصی
است که ارادۀ خویش را اعالم کرده ( ،)Mazeaud, T2, 1978: 328البته بهنظر میرسد در موارد
استثنایی بر ذمۀ دیگری نیز میتواند تعهد ایجاد کند .در قانون مدنی فرانسه «عقود یکعهدی»
2
یا «عقود یکطرفه» پیشبینی شده است.
 .2 .3نقش ایقاع بهعنوان منبع تعهد
امروزه یکی از مسائلی که طرح آن در حقوق تعهدات ضرورت دارد ،مسللۀ امکان ایجاد تعهد
بهوسیلۀ ایقاع و بهعبارتی ایقاع بهعنوان منبع تعهد است .برای مثال با توجه به اینکه طبق مادۀ 8192
ق .م .ف نهاد شرکت ،میتواند با یک اراده نیز پدید آید ،تعیین ایقاع در میان مباحث تعهدات
ضروری میکند ( .)Magnan- Fabre, T. 1. 2008: 684امروزه سخن بر سر این است که آیا ایقاع
میتواند منبع ایجاد تعهد باشد یا نه ) .(Magnan- Fabre, T. 1. 2008: 683تردیدها نیز از همین جا

شکل میگیرد ،وگرنه هیچ شخصی منکر نقشهای متنوع ایقاع در حقوق تعهدات نیست 9.همین
 .8برخی معتقدند «عملی است قضایی و یکجانبه که به صرف قصد انشاء یک طرف ،منشأ اثر حقوقی شود بدون اینکه تأثیر
قصد مذکور ضرری به دیگری برساند مگر در موارد مصرح در قانون مانند اخذ به شفعه و طالق» (جعفری لنگرودی:8911 ،
 .)922برخی معتقدند «انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام میشود» (کاتوزیان .)428 :8921 ،عقد و ایقاع کنار هم
طرح شده (مکی العاملی8411 ،ق ،ج )48 :8و نیازمند قصد انشاء میباشند (کرکى8413 ،ق ،ج84 :8؛ شهیدی ،8922 ،ج:8
 ،)211هرچند اختالفهایی نیز دارند (مکی العاملی8411 ،ق ،ج242 :2؛ حلی8419 ،ق .))959 :قصد انشاء در قراردادها
بهتنهایی نمیتواند موجود اعتباری را خلق کند و نیازمند قصد انشای دیگری است ،اما در ایقاعات بهتنهایی میتواند منشأ اثر
شود (جعفری لنگرودی .)28 :8912 ،در فرانسه نیز فقدان تعریفی در قانون مدنی دکترین را به ارائۀ نظریاتی وادار کرده و به
نظر برخی ایقاع ابراز ارادۀ یک طرف برای ایجاد اثر قانونی است (.)Flor et al., T.1. 2008: 436
 .2طبق مادۀ  8819ق.م.ف که در اصالحات  2182به مادۀ  8812تبدیل شد« ،عقد یکطرفه» ( )Contrat unilatéralیا دقیقتر عقد
یکعهدی ،عقدی است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهدی کنند ،بدون اینکه طرف یا اطراف مقابل،
تعهدی داشته باشند .در مقابل «عقد دوطرفه» ( )contrat synallagmatiqueعقدی است که بر ذمۀ هر دو طرف ایجاد تعهد میکند.
البته عقد یکطرفه ،قرارداد است و به ایجا و قبول نیاز دارد .به تعبیر برخی فرانسویان در قرارداد یکطرفه ،آثار قرارداد یکطرفه است،
اما در مرحلۀ تشکیل دوطرفه .اما در ایقاع موجد تعهد در مرحلۀ تشکیل یکطرفه است ( )Mazeaud, T2, 1978: 329در قرارداد
یکطرفه« ،قرارداد» بر ذمۀ یکی از طرفین ،تعهد ایجاد میکند ،اما در تعهدات ایقاعی یک «ایقاع» تعهد ایجاد میکند (Malaurie et al.,
) .2007: 221بنابراین ،تعهد ایقاعی در فرضی مطرح است که یک ارادۀ انشایی برای ایجاد تعهد کافی است .اما عقد یکعهدی ،نیازمند
ایجا و قبول و مستلزم دو یا چند ارادۀ انشایی است (وحدتی شبیری93 :8915 ،؛ جعفری لنگرودی.)91 :8912 ،
 .9برای مثال چه شخصی می تواند نقش ابراء را در حقوق تعهدات نادیده انگارد (کاتوزیان .)38 :8921 ،در فقه نیز ایقاع مطرح
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تردیدهاست که سبب شده این تلوری بهویژه با تز دکتری «ورم» 8در حقوق فرانسه با الهام از حقوق
آلمان وارد شود ) .(Lévy & Castaldo, 2002: 810 et Cedric, 2011: 387از آغاز قرن نوزدهم در میان
دکترین بحثی آغاز شد که آیا تعهد ایقاعی ،صحیح است یا نه و در میان حقوقدانان بیش از همه
9
«سالی» 2ارزش این بحث را یادآور شد (.)Magnan- Fabre, T. 1. 2008: 689

 .3تعهدات ایقاعی
 .3 .1تاریخچه
حقوق رم که نظریۀ عمومی تعهدات را در آن زمان به حد اعالی ترقی خود رساند ،پدیدهای به نام
تعهد ایقاعی نمیشناخت .از منظر سیستم حقوق رم فقط یک منبع ارادی میتوانست موجد تعهد
باشد ،یعنی قرارداد که همواره مستلزم دو یا چند اراده میبود .نویسندگان قانون مدنی فرانسه نیز این
سنت رومی را اقتباس کردند و در مورد تعهدات ارادی ،برای متعهد جز از راه توافق با طلبکار

تعهدی نشناختند .در سال  8124برای اولینبار یک حقوقدان اتریشی به نام «سیگل» 4مدعی شد که
منبع ارادی دیگری برای تعهد یافته و آن ارادۀ متعهد یا ایقاع موجد تعهد است .در قانونگذاریهای
اندکی مدرنتر مانند آلمان نیز بهعنوان قاعدۀ کلی ،فقط قرارداد میتواند بهعنوان منبع ارادی تعهد
بهشمار رود و جایگاه ایقاع موجد تعهد محدود است .همین وضعیت در قانون تعهدات سوئیس و
قانون ایتالیا در سال  8342به چشم میخورد .اما در فرانسه طرفداران قانونگذاری ژرمنی بیمیل به
طرح نظریۀ «سیگل» نبودند .بهویژه طرفداران آزادی اراده برای ایقاع موجد تعهد یک قلمرو کشف
نشده قائل شدهاند (.5)Mazeaud, T2, 1978: 328
شده (مفید ،بیتا )98 :و نهادن ایقاع در کنار عقود در فقه (کاشفالغطاء ،بیتا ،ج  )428 :2و در مادۀ 8982ق .م نشان میدهد
که این تردید بجاست که پرسیده شود آیا همانگونهکه عقد میتواند منبع تعهد باشد ،ایقاعات نیز چنین نقشی دارند یا نه
).(Magnan- Fabre, T. 1. 2008: 684
 .9وی در نوشتههای خود از موردی مثال آورده که شبیه جعاله ،نوعی ایجا

1.Worms
2. Saleilles
به عموم است .هرچند در این نوشتهها نیز هنوز

حالت استثنایی این مسلله مشهود است ( ،)Saleilles.1889: 6بنابراین نقش ایقاع بهعنوان منبع تعهد در کنار دیگر منابع
هرچند مورد تردید است ،ولی مواردی هست که ظاهراً چارهای جز پذیرش این نقش جدید ،برای ایقاع نیست.
4. Siegel
 .5البته در اینجا تصریح به این امر الزم است که ظاهراً در حقوق مذهبی اروپا مانند فرانسه تعهد ایقاعی شناخته شده بوده و
آن در مورد «تعهد نسبت به خداوند یا نذر و دعا برای خدایان» ( )le vœu ou promesse aux dieuxبوده که در قانون
مدنی فرانسه چنین ایدهای مطرح نشده است .با وجود این ا گرچه انسان از نظر مذهبی بتواند خود را در مقابل خداوند متعهد
سازد ،اما بهزعم نویسندگان چنین تعهدی از نظر حقوق مدنی نمیتواند به ایجاد یک نوع تعهد حقوقی منتهی شود .با وجود
این طرح این ساال سابقهای کهن دارد .چنانچه «اولپین» در کتا

«دیژست» مطرح کرده که «پدر خانواده و اربابان دارای

حقوق و به نذرهای خود متعهدند ،اما پسر و برده بدون اجازۀ پدر و اربا
(.)Worms, 1891: 41

خود نمیتواند خود را متعهد به نذر بداند»
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 .3 .2تردیدهای نظری در ایقاع بهعنوان منبع تعهد
از جنبۀ نظری ،تصور تعهد ایقاعی دشوار است

(1995: 349

 .)Viney,تعهد ،داللت بر رابطۀ

طرفینی دارد و یک اراده قادر بر ایجاد تعهد یعنی رابطۀ طرفینی نیست.

8

 .3 .3خطرهای عملی تعهدات ایقاعی
نظریۀ «سیگل» در پ ذیرش تعهد ایقاعی امتیازی نظری داشت و آن اینکه تعهد ،قبل از قبول
متعهدله شکل میگرفت ،اما این نظریه دربردارندۀ خطرهایی است 2.با وجود این در حقوق
 .8تعهد رابطۀ حقوقی بین دو یا چند شخص است که اگر یکی از این ارکان یعنی متعهد یا متعهدله حذف شود ،تعهد ساقط
میشود .بیسبب نیست که طبق مادۀ 8943ق .م.ف و طبق مادۀ  911ق.م مالکیت مافیالذمه که جز حذف یکی از ارکان تعهد
نیست ،از اسبا

سقوط تعهد شمرده شده است .پس در تعهد ایقاعی که از ابتدا یکی از ارکان یعنی یکی از طرفین وجود

نداشته ،چگونه میتواند تعهدی شکل گیرد .تردید دیگر اینکه یک اراده ،توان ایجاد تعهد بر ذمۀ دیگری را ندارد و با توجه به
اینکه شخصی نمی تواند دیگری را در برابر خود متعهد سازد ،باید تعهد ایقاعی را محدود به این دانست که یک اراده بتواند
خود را در مقابل دیگری متعهد سازد که در اینجا نیز این بحث پیش میآید که ضمانت اجرای چنین تعهدی چیست .همچنین
تصور تعهد ایقاعی این اشکال را دارد که فرض بر این است که جز شخصی که خود را متعهد میسازد ،شخص دیگری
نیست؛ در این صورت ا گر شخص دیگری این تعهد را بپذیرد ،از فرض ایقاع خارج میشود و اگر هیچ شخصی این ایجا
تعهد را نپذیرد ،این ساال مطرح است که چه شخصی میتواند متعهدله آن محسو

شود و اجرای تعهد را مطالبه کند و تعهد

به سود چه شخصی باید اجرا شود؟ از سویی ،تعهد ایقاعی با اصل آزادی اراده ،همسوست .اینکه شخصی بتواند بر ذمۀ خود
تعهدی ایجاد کند ،مشکلی ندارد .اما تعهدی بدون متعهدله قابل تصور نیست و مشکل اینجاست که آیا ارادۀ متعهد میتواند بر
ذمۀ اعالمکنندۀ آن «تعهد» و فراتر از آن در دارایی متعهدله برخالف میل او «طلب» ایجاد کند .اصوالً چنین چیزی ممکن نیست
) .(Terré et al., 2005: 59طرفداران تعهد ایقاعی معتقدند که برای اثرگذاری تعهدات ایقاعی ،متعهدله میتواند آن را
قبول کند که در این صورت ،اگر برای اثرگذاری چنین تأسیس حقوقی دو اراده الزم باشد ،به ایدۀ کالسیک قرارداد نزدیک
میشویم  .)(Mazeaud, T2, 1978: 329اشکال دیگر اینکه اگر بتوان قبول کرد که متعهدی با ارادۀ واحد بتواند خود را
متعهد سازد ،باید پذیرفت که تا قبل از اعالم قبول متعهدله ،متعهد باید بتواند از ارادۀ خود رجوع کند .حال در این صورت اگر
تعهدی کامالً وابسته به ارادۀ متعهد باشد ،طبق مادۀ  8824ق.م.ف  8114که در سال  2182به مادۀ  8914-2تبدیل شده ،باطل
است .بنابراین آثار تعهد ایقاعی به آثار نظریۀ کالسیک قراردادها نزدیک میشود .معذلک اگر در تعهد ایقاعی نیز قرار بر این
باشد که متعهدله آن را بپذیرد و این امر تعهد ایقاعی را به قرارداد نزدیک کند ،این تفاوت وجود دارد که در ایقاع موجد تعهد
اگر متعهدله آن را بپذیرد ،اثر تحقق تعهد از زمان اعالم ارادۀ اعالمکننده یعنی از زمان تحقق ایقاع خواهد بود ،اما در قراردادها
با قبول قرارداد ،آثار قرارداد از زمان تحقق قبولی است (.)Mazeaud, T2, 1978: 330
 .2در قراردادها مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد و حضور طرفین با منافع متضاد ،توجه متعهد را به اهمیت تعهدات جلب میکند.
درحالیکه زمانیکه متعهد بهتنهایی خود را متعهد میسازد ،خطرها و سنگینی تعهد را سبک میشمارد و این سبب میشود که به نقض
تعهدات اقدام کند .از سویی تفکیک تعهد ایقاعی از عقد آسان نبوده و اثبات تعهد ایقاعی دشوار است ،زیرا متعهد برای طلب متعهدله
خویش دلیلی اقامه نمیکند .البته این مشکل الینحل نیست .میتوان ایقاع موجد تعهد را عملی تشریفاتی کرد که نیازمند تشریفاتی برای
انعقاد باشد تا این امر متعهد را به تفکر بیشتری وادار کند و متعهدله را در اثبات آن یاری رساند ) .(Mazeaud, T2, 1978: 330نکتۀ
دیگر اینکه به نظر برخی تعهد ایقاعی تا حدودی بیفایده است .در قانونگذاریهای جدید ایجا الزامآور و وعدۀ پاداش را مبتنی بر
ایقاع موجد تعهد توجیه کردهاند .درحالیکه رویۀ قضایی فرانسه بدون اعتنا به ایقاع موجد تعهد به نتایج رضایتبخشی دست یافته
است .نهادهایی همچون تعهد به نفع ثالث ،اسناد تجاری قابل معامله و برخی نهادهای دیگری هستند که بدون نیاز به استناد به تعهد
ایقاعی توجیهپذیرند  .)(Mazeaud, T2, 1978: 330در تعهد به نفع ثالث که برخی آن را ایقاع دانسته (Malaurie et al., 2007:
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الزامآور 2بیش از همۀ نهادها محل نظریهپردازی است.

 )222و برخی مانند ایقاع توجیه کردهاند (ایزانلو231 :893 ،؛ عوجی ،2112 ،ج  )21 :8ممکن است به تعهد ایقاعی استناد شود که به
نظر برخی نمیتوان چنین مبنایی را پذیرفت ،زیرا اوالً تعهد به نفع ثالث ،از ایقاع متعهد سرچشمه نگرفته و منبع آن قرارداد بین طرفین
است و ثانیاً به نظر برخی استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست و ارتباط آن با قرارداد بیشتر است تا ایقاع ( Mazeaud, T2,

 .)1978: 333همچنین در اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گفته شود که نوعی تعهد ایقاعی است که متعهد باید وجه آن را به
دارنده بپردازد .با وجود این به نظر برخی ،نیازی به چنین توجیهی نیست و تعهد متعهد ،متکی به ایجابی است که وی انشا کرده و هر
دارندهای بهطور پیدرپی چنین ایجابی را قبول کرده یا نوعی انتقال طلب است که طبق آن متعهد باید موضوع تعهد را به دارندۀ سند
تحت عنوان متعهدله جدید انتقال طلب بپردازد  .)(Mazeaud, T2, 1978: 334همچنین برخی «حبسهای یکطرفۀ اموال» ( Les

 )fondationsرا با ایقاع موجد تعهد توجیه کردهاند .حبس یکطرفه که در حقوق آلمان به رسمیت شناخته شده ،عملی است که بر
مبنای آن شخصی چیزی شبیه موقوفه تأسیس کند و همه یا بخشی از اموال خود را اختصاص به آن دهد .تعهد به ایجاد چنین تأسیسی
بر مبنای ایقاع موجد تعهد توجیه شده ،هرچند دارای شخصیت حقوقی نباشد .حقوق فرانسه تا قبل از دارا شدن شخصیت حقوقی،
چنین تأسیسی را به رسمیت نمیشناخته است (.)Mazeaud, T2, 1978: 334
 .8وعدۀ پاداش ،ایجا

خاصی است به عموم و بدون مخاطب خاص .رویۀ قضایی فرانسه پذیرفته که با انجام عمل مورد پاداش،

ایجا کننده نمیتواند از اعالم ارادۀ خویش بازگردد .همچنین اعالمکننده قبل از انجام عمل نمیتواند از اعالم ارادۀ خویش رجوع کند،
مگر اینکه به اطالع عموم برسد .در حقوق آلمان نوعاً طرفداران تعهد ایقاعی چنین وعدهای را نوعی تعهد ایقاعی دانسته و در فرانسه
بیشتر بر مبنای تکنیکهای قراردادی توجیه شده است .عدم امکان رجوع از ایجا
 )contratتوجیه شده که معموالً شخص متعهد است از ایجا

نیز در این موارد با یک «پیشقرارداد» (avant-

خود رجوع نکند و شخصی که عمل مورد پاداش را انجام میدهد،

بهطور ضمنی آن را میپذیرد ( .)Mazeaud, T2, 1978: 333وعدۀ پادش در مواردی است که شخصی تعهد به پرداختی در مقابل
ارائه خدمتی میکند .معموالً مورد مزبور وقتی رخ میدهد که شخصی مالی را گم کرده و به یابندۀ آن قول پرداختی میدهد.
درصورتیکه خدمت مزبور انجام شده و مال مفقود آورده شود ،آیا گوینده متعهد به وعدۀ خود است یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو
حالت از هم تفکیک شده ،اما بهزعم نویسندگان فرانسوی در هیچکدام از آنها شرایط اختصاصی تعهد ایقاعی جمع نیست .یک فرض
وقتی است که یابندۀ مال با اطالع از ایجا

مال را مییابد که بیشک در این فرض محق به پاداش هست .اما در اینجا به تعبیر

نویسندگان فرانسوی مسلله تابع تکنیکهای قراردادی است و بدون اینکه نیازی به فرض قرارداد باشد میتوان گفت جستوجو از مال
گمشده قبول ضمنی و عملی ایجا است .در اینجا میتوان این ایراد را مطرح کرد که در ایجا به عموم ،قبول باید به اطالع موجب
برسد که در فرض مسلله بهندرت اتفاق میافتد .با وجود این میتوان پاسخ داد که در مواردی عرف و اوضاع و احوال میتواند قبول
کننده را از اعالم قبولی به ایجا کننده معاف نماید .بنابراین ،به نظر برخی وعدۀ پاداش را نمیتوان به تعهد ایقاعی تعبیر کرد ،زیرا شرط
فرعی و ثانوی بودن را ندارد ،زیرا تعهد را میتوان با منبع عقد توجیه کرد و نیازی به توجیه چنین تعهدی با منبع ایقاع نیست .فرض
دوم موردی است که یابنده بدون اطالع از ایجا  ،مال مفقود را یافته که در این مورد نیز شرط مناسب و مفید بودن منتفی است .با
فرض اینکه هیچ قراردادی منعقد نشده ،حق بر پاداش نیز منتفی است .منفعت و مصلحت اجتماعی نیز که تعهد ایقاعی را الزامآور
میکرد ،در اینجا مورد تردید است .به نظر برخی بیشتر مطلو

این است که سیستمی طراحی نشود که در این موارد که شخصی

خدمتی را برای دیگری انجام داده ،منتهی به پول شود .همچنین اوضاع و احوالی که در آن ارادۀ مزبور اعالم شده بیشتر چنین است که
نمیتوان گفت که اراده از روی جدیت و همراه اندیشه بوده است .همین امر کافی است تا نتوانیم این تعهد را با تعهد ایقاعی توجیه
کنیم .ممکن است گفته شود که یابنده در جستوجو ممکن است متحمل هزینهها و خساراتی شده باشد .به نظر برخی حقوقدانان در
این مورد میتوان از مقررات کلی ادارۀ مال غیر در پرداخت این هزینهها کمک خواست .به همین دلیل به نظر برخی هیچ توجیه منطقی
نمیتوان یافت تا تعهد قول به پاداش را با تعهدات ایقاعی بتوان توجیه کرد (.) Flor et al., T.1. 2008: 450
 .2این ساال طرح شده که آیا ایجا کننده قبل از قبولی مخاطب ایجا

پایبند به ایجا

خود است یا نه و آیا میتوان چنین

تعهدی را با تعهد ایقاعی توجیه کرد (عبداهلل ،2111 ،ج .)22 :2در فرانسه قبول ایجا  ،اثر قهقرایی از زمان ایجا

ندارد .در

این صورت تعهدات بر ذمۀ ایجا کننده ایجاد نمیشود ،مگر از زمان قبول .به همین دلیل اصوالً ایجا کننده پایبند به ایجا
خود نیست .در فرانسه توجیه الزامآوری ایجا

با ایقاع موجد تعهد پذیرفته نشده است .بیسبب نیست که در فرانسه مرگ یا
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 .4تحوالت حقوق فرانسه
 .4 .1نقش ایقاعات
قبل از اصالحات سال  2182با وجود شناخت آثار فراوانی برای ایقاع ،در اینکه ایقاع بتواند
منبعی برای تعهدات باشد ،تردید وجود داشت ( .)Flor et al., T.1. 2008: 436بهعبارتی این امر
متداول بود که یک اراده بتواند «آثار حقوقی» ایجاد کند ،اما در مورد ایجاد تعهد یعنی «تعهد
ایقاعی» تردید بود (.)Mazeaud, T2, 1978: 329
حجر ایجا کننده قبل از قبول ،ایجا
کشورها که ایجا

8

را بیاثر میکند .در نتیجه قانون مدنی فرانسه  8114با قوانین مدنی جدید برخی

را با ایقاع موجد تعهد توجیه میکردند ،چندان سازگاری نداشت .نکتۀ دیگر اینکه بیتردید ایجا

تا قبل

از رسیدن به مخاطب آن قابل استرداد است .در این زمینه بین دو توجیه طرفداران و مخالفان تعهد ایقاعی اختالفنظر است.
طرفداران تعهد ایقاعی معتقدند ایجا کننده به صرف ارادۀ خود نباید بتواند از قید تعهدات ،خود را برهاند .اما مخالفان
معتقدند تا قبل از قبول ایجا  ،تعهدی برای ایجا کننده وجود نداشته و بهآسانی باید بتواند ایجا

خود را مسترد سازد.

چنین استداللی باید به این نتیجه منتهی شود که ایجا کننده باید بتواند تا قبل از قبول شدن آن ،در هر حال ایجا
مسترد سازد ،حتی زمانی که ایجا

خود را

به مخاطب آن رسیده باشد .با این حال حقوق فرانسه تا این اندازه نتایج را قابل پذیرش

نمیدانست .از یک طرف رویۀ قضایی پذیرفته که استرداد ایجا

میتواند نوعی تقصیر یا سوءاستفاده از حق باشد که بتواند

تعهد به جبران خسارات را در پی داشته باشد .ازاینرو این تعهد ربطی به ایقاع موجد تعهد نداشته و منبع آن تقصیر
ایجا کننده و بهنوعی مسلولیت مدنی قهری است .از سوی دیگر ،برخی معتقدند زمانیکه ایجا
ایجا کننده نمیتواند از ایجا

همراه مدت است،

خود رجوع کند و اگر قبول در ظرف این مدت اعالم شد ،قرارداد تشکیل خواهد شد .اکنون

اگر این نظر را بپذیریم که در ایجا

مدتدار ،ایجا کننده نمیتواند از ایجا

خود رجوع کند ،ممکن است گفته شود توجیه

چنین تعهدی با ایقاع موجد تعهد آسان مینماید .اکنون جای این ساال است که آیا طرفداران نظریه عدم امکان استرداد ایجا
مدتدار به ایقاع موجد تعهد گرایش پیدا کردهاند .به نظر نویسندگان فرانسوی ضرورتاً چنین نیست .برخی برای غیرقابل
ممکن بودن استرداد ایجا  ،نظر دیگری را پیشنهاد دادهاند که مبتنی بر ایدۀ ایقاع موجد تعهد نیز نیست .به نظر ایشان یک
«پیشقرارداد» بین ایجا کننده و مخاطب ایجا
نگهداشتن این مدت کرده و مخاطب ایجا
ایجا کننده بتواند در مدت قبولی از ایجا
به مخاطب ایجا

میتواند از ایجا

در مورد مهلت ایجا

تشکیل شده است .ایجا کننده اعالم ایجا

برای

آن را قبول کرده است .این پیشقرارداد است که مانع از این میشود که
خود رجوع کند نه تعهد ایقاعی .به همین دلیل ایجا کننده قبل از رسیدن ایجا

خود رجوع کند ،زیرا مخاطب ایجا

هنوز این پیشقرارداد را نپذیرفته است .ممکن

است این ایراد مطرح شود که تصور پیشقرارداد که نیازمند قبول است ،فقط یک فرض است نه واقعیت .به نظر برخی این
ایراد تا حدودی اغراقآمیز است ،زیرا مخاطبی که به وی ایجا

مدتدار انشا شده و وی فوراً آن را رد یا قبول نمیکند ،آیا

بهنوع ی نپذیرفته که از مدت مزبور برای اندیشیدن استفاده کند؟ ایراد دیگر اینکه ممکن است گفته شود که قبول باید صریح
باشد .در پاسخ گفته شده که درج مدت در ایجا

به نفع مخاطب ایجا

است و در این اوضاع و احوال سکوت میتواند

بهمنزلۀ قبول باشد .به همین دلیل به نظر برخی نیازی به توجیه برخی از نهادهای حقوقی با ایقاع موجد تعهد نیست
(.)Mazeaud, T2, 1978: 332
 .8در فرانسه ایقاعات به دو دسته «اعمال غیرمالی» ( ) Actes extrapatrimoniauxو «اعمال مالی» (Actes
 )patrimoniauxتقسیم شدهاند .شناسایی طفل نامشروع ( La reconnaissance d’un enfant nés de parents non
 )mariésایقاعی بود که در مادۀ  982ق.م.ف به چشم میخورد .همچنین در حقوق گذشتۀ فرانسه ،خروج از قیمومیت (مادۀ
 422ق.م.ف ) نوعی ایقاع بهشمار میرفت که بعدها با قانون  5ژوئیۀ  8324منسوخ شد .این دو ایقاعات جزء ایقاعات غیرمالی
محسو

میشد .ایقاعات مالی نیز در فرانسه وجود دارد که مهمترین آنها «وصایت ( )Le testementاست (مادۀ 135

ق.م.ف)  .)(Flor et al., T.1. 2008: 444به نظر برخی چنین ایقاعی موجد تعهد نیست و فقط ناقل مالی از یک طرف به
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 .4 .2نظریۀ کالسیک عدم پذیرش تعهدات ایقاعی
در گذشته برخی معتقد بودند ،فرانسه نیازی به تعهد ایقاعی ندارد .)(Mazeaud, T2, 1978: 334
ریشۀ عدم پذیرش ایقاع موجد تعهد این بود که فکر میکردند قانونگذاریهای مدرن مانند
سوئیس که در مادۀ  9اعالم کرده بود در ایجا همراه مدت ،ایجا کننده تا پایان مهلت متعهد
میماند ایقاع موجد تعهد را پذیرفته و با فقدان چنین مادهای در فرانسه ،قانونگذار از این نهاد
حقوقی رویگردان بوده است (.)Mazeaud, T2, 1978: 334

8

 .4 .3نظریۀ میانه
در فرانسه حتی حقوقدانانی که با گرایش به نظریۀ کالسیک ،ایقاع موجد تعهد را نفی
میکردند ،نمیتوانستند با عدم پذیرش تعهدات ایقاعی ،اجازه دهند که در مواردی از اعالم
ارادههای یکطرفی رجوع شود.

2

طرف دیگر است ( .)Mazeaud, T2, 1978: 329همچنین با قانون  88ژوئیۀ  8315نیروی قانونی ایقاع چنان افزایش یافته
که ارادۀ یکطرفی حتی قادر به ایجاد شرکت حقوقی است و چنین امری در مادۀ  8192ق.م.ف مطرح شده ( Flor et al.,
 )T.1, 2008: 444همچنین ورثه میتوانند تصفیه ترکه را قبول کنند که به نظر برخی ایقاع هست ،اما موجد تعهد نیست
(.)Mazeaud, T2, 1978: 329
 .8به همین سبب بیشتر حقوقدانان به این عقیده سنتی وفادار مانده بودند که ارادۀ یک طرفی قادر بر ایجاد تعهد بر ذمۀ متعهد
و به نفع متعهدله نیست )(Carbillac, 2008: 145et Marty et al.,1989: 2.در نتیجه هر شخصی که تعهدی یک
طرفی ایجاد کند ،قادر است یکطرفه از آن رجوع کند .به همین دلیل در ایجا  ،مرگ یا حجر ایجا کننده ،ایجا

را از بین

میبرد ( )Starck. 1972: 350و این نشان میدهد که ایقاع الزامآوری در کار نبوده است .حقوقدانان در نفی ایقاع موجد
تعهد استداللهای نهچندان بدون پاسخ مطرح کردهاند .یکی از دالیل این بود که قانون چنین منبعی را ذکر نکرده
( ،)Benabant, 2007: 9البته در اصالحات  2182به این منبع اشاره شده است .همچنین گفته شده است که تعهد ایقاعی،
خطرناک است ،زیرا ممکن است از شخص محجور صادر شود که این وضعیت در قراردادها هم هست .همچنین گفته شده که
اثبات تعهد ایقاعی دشوار است .در پاسخ باید گفت که اراده امری روانی و درونی است و ارادۀ بیاننشده را هیچ شخصی
نمیتواند درک کند ،خواه در ایقاعات و خواه در قراردادها .بنابراین اثبات ایقاعات نیز باید تابع ادلۀ اثبات قراردادها باشد،
مانند نوشته ،لفظ و غیره ) .)Starck, 1972: 351برخی تعهد ایقاعی را از این نظر نفی میکردند که رویۀ قضایی چندان با
آن انسی نداشته و بحث نظریۀ تعهدات ایقاعی فقط بین دکترین و بهعبارتی در حدود جدال دکترینی بین موافقان و مخالفان
باقی مانده است ( .)Cedric, 2011: 402به نظر ایشان اگر هم در مواردی ظاهراً ارادهای منشأ ایجاد تعهد است ،بیشتر
منسو

به قانون است تا اراده و تعهد را قانون ایجاد کند و شخص فقط با ارادۀ خود را در آن موقعیت قرار میدهد

(. )Cedric, 2011: 403
 .2برای مثال نمیتوانستند بهآسانی اجازه دهند موجب از ایجا

خود رجوع کند .به همین دلیل از دو راه ایجا کننده را

محدود میکردند؛ اول از راه تکنیکهای مسلولیت مدنی و دوم استفاده از تکنیک «پیشقرارداد» ).(avant-contrat
ایجا کنندهای که از ایجا

خود بدون توجیه مشروعی بازگردد ،تقصیر کرده و مسلول است و بهترین راه جبران عبارت است

از جبران طبیعی که میتوان وی را وادار به انعقاد قرارداد کرد .با وجود این باید اذعان داشت که راه میانۀ مزبور چندان
قانعکننده و کافی نیست ،زیرا در فرض مرگ یا حجر ایجا کننده ،ایجا

از بین میرود و در عین حال عروض حجر یا

مرگ ،تقصیر نیست تا از تکنیک مسلولیت مدنی استفاده شود ( .)Starck, 1972: 352راهحل دوم استفاده از تکنیک
«پیشقرارداد» است .در ایجا

مهلتدار ،مخاطب اگرچه عقد اصلی را نپذیرفته ،اما رعایت مهلت را پذیرفته است .با وجود
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 .4 .4ظهور نظریۀ تعهدات ایقاعی
به نظر برخی «نظریۀ تعهدات ایقاعی» ساده و کارامد است ،زیرا دالیل مخالفان نظریه چندان
قوی نیست .حال اگر از جنبۀ نظری ،اشکالی در پذیرش ایقاع موجد تعهد نباشد و بهعکس در
عمل رویه و دکترین از راههای پیچیده به نتایج واحدی رسیده باشند ،باید گفت ایقاع نیز
میتواند در کنار قراردادها منبعی برای تعهدات بهشمار رود .این منبع دارای ریشههای
«پرتوریایی» است که رویۀ قضایی بدون فرموله کردن و فقط تحت ضرورتهای اقتصادی و
اجتماعی آن را پذیرفته است ( .)Starck, 1972: 354امروزه بیشتر حقوقدانان در فرانسه ظاهراً
متقاعد شدهاند که ارادۀ یکطرفه میتواند موجد تعهد باشد

( Carbillac, 2008: 145 et Fages,
( Weill & Terré,

 .)2017: 27چنانکه افول عقاید فردگراها در پذیرش این تلوری ماثر است
 .)1975: 26اصالحات قانون مدنی فرانسه در سال  2182حاوی تحولی شگرف در پذیرش
تعهدات ایقاعی است .مادۀ  8811در قسمت «در منابع تعهدات» مقرر کرده است که« :تعهدات
از اعمال حقوقی ،وقایع حقوقی یا بر مبنای اقتدار قانون بهوجود میآیند .تعهدات میتوانند از
اجرای اختیاری یا وعدۀ اجرای تعهد وجدانی در مقابل دیگری ایجاد شوند» .طبق مادۀ -8
« 8811اعمال حقوقی اعالم اراده بهمنظور ایجاد آثار حقوقیاند .آنها میتوانند قراردادی یا
یکطرفه باشند» که منظور از اعمال حقوقی یک طرفی ایقاعات است .از دستاوردهای دیگر
طرح «وعدۀ یکطرفه» 8است که در مادۀ  8824مطرح شده است 2.بنابراین بحث دکترینی
این معلوم نیست چرا حقوق فرانسه بهطور ضمنی و فرضی حاضر به پذیرش این نظریه شده است ،اما نظریۀ ایقاع موجد تعهد
را نمیپذیرفت (.)Starck, 1972: 353
1. La promesse unilatérale
 .2بر مبنای مادۀ « :8824وعدۀ یکجانبه عبارت است از قراردادی که به موجب آن متعهد ،وعدهدهنده به طرف دیگر ،ذینفع،
اختیار میدهد تا قراردادی را منعقد کند که عناصر آن تعیین شده است و تشکیل آن نیازمند چیز دیگری جز رضای ذینفع
نیست» .با وجود این ماهیت وعدۀ یکطرفه قرارداد است .همچنین گویا در اصالحات  2182در مورد ایجا

الزامآور روش

میانهای اتخاذ شده است .طبق مادۀ  8882ق.م.ف که در اصالحات سال  2182اضافه شده« ،اگر ایجا کننده مدتی را برای
قابل رجوع نیست .در صورت عدم تعیین مدت ،الزم است تا زمان معقولی بگذرد .رجوع از

ایجا

درنظر گرفته باشد ایجا

ایجا

برخالف قواعد مذکور ،مانع از تشکیل قرارداد خواهد بود .در این صورت مطابق قواعد عمومی برای ایجا کننده،

مسلولیت مدنی ایجاد خواهد شد ،بدون اینکه ایجا کننده ملزم باشد تا سود ازدسترفتهای را که مخاطب ایجا

انتظار آن را

داشت ،جبران کند» ( .)Delebecque & Jérome pansier, 2016: 50در فرانسه برخی تا آنجا پیش رفتند که حتی عقد را
مرکب از دو ارادۀ ایقاعی دانسته و به این ترتیب معتقدند در قدرت خالقۀ اراده تردیدی نیست ( « Toute obligation

)et profonde volonté unilatérale, celle du maître » contractuelle ou non découle avant tout d’une haute
( ،)Cedric, 2011: 391هرچند بهنظر میرسد چنین عقیدهای افراطی است ،زیرا عقد محصول دو ایقاع نیست ،بلکه محصول
«توافق» اراده بوده و از ترکیب دو ارادۀ خالقه طرفین است .نه اینکه دو ارادۀ جداگانه چنین توانی در ایجاد ماهیتی به نام عقد
داشته باشند .به همین دلیل برخی نویسندگان فرانسوی این نظر را که عقد محصول دو اراده است ،گامی به عقب تعبیر کرده و
معتقدند این نظر عقد را دارای ماهیتی با دو ایقاع و مستقل از موضوع و سبب جلوه میدهد که با واقعیت قوانین مدنی نیز
سازگار نیست ( .)Cedric, 2011: 394برخی دیگر نظریۀ تعهدات ایقاعی را در فرانسه چنان موسع تفسیر کردهاند که گویا
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تعهدات ایقاعی که در قرن بیستم در میان موافق و مخالف طرفدارانی را به خود اختصاص داده
بود ،در آغاز قرن بیستویکم بهبار نشست و موارد استثنا که جایگاهی در میان تعهدات
نداشت ،جایگاهی تحت عنوان تعهدات ایقاعی پیدا کرد.

 .5کاربرد قانونی و رویهای ایقاع موجد تعهد
در فرانسه پذیرهنویسی سهام شرکتهای بینام هنگام تأسیس قابل تأمل بوده و به نظر برخی
نوعی قرارداد است .عبارات قانون  24ژوئیۀ  8122بند  4مادۀ  8که بهوسیلۀ اعالمیۀ  98اوت
 8392تغییر کرده ،میتوانست در این زمینه مورد استناد قرار گیرد ،هرچند دکترین معاصر به
این عقیده انتقاداتی وارد کردند.
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ارادۀ واحد بدون قیدوبند و بدون محدودیت ،هر گونه که شخص مایل باشد ،میتواند بر ذمۀ شخص ایجاد تعهد کند .این
عقیده نیز افراطی است ،زیرا اگر ارادهای اینقدر توانا باشد که بدون هیچ قید و محدودیتی بتواند ایجاد تعهد نماید باید اینقدر
نیز قادر و توانا باشد تا در هر زمان تعهد ایجادشده را زائل سازد و این با جوهرۀ تعهد که الزام و پایبندی است منافات دارد،
زیرا چگونه میتوان به شخصی که هر لحظه میتواند خود را از قید تعهد برهاند ،اطالق متعهد کرد؟ بیسبب نیست که در
«شرط تعلیقی» یا تعلیق در تشکیل تعهد اگر معلق علیه از نوع «معلق علیه ارادی محض» باشد که فقط به ارادۀ متعهد بستگی
دارد ،عقد باطل است .بنابراین در تعهد ایقاعی نیز که فقط به ارادۀ متعهد بستگی داشته باشد ،باید تعهد را باطل دانست.
همچنین «بدون وجود متعهدله ،تعهدی وجود ندارد و ازاینرو تعهد ایقاعی فقط نوعی توهم و اندیشهای بیاساس است» .به
همین دلیل نمیتوان تعهد ایقاعی را در معنایی بیقیدوبند و بدون ضابطه پذیرفت و میتوان گفت که تعهد ایقاعی نه بهعنوان
یک قاعدۀ عمومی ،بلکه فقط در برخی موارد میتوان آن را بهعنوان منبع تعهد پذیرفت و به نظر برخی «این استثناها با
تضمینی برای روابط اجتماعی توجیه میشوند» (.)Cedric, 2011: 395
 .8از یک طرف با توجه به اینکه شرکت هنوز تأسیس نشده ،وجود قرارداد با شرکت در لحظۀ پذیرهنویسی غیرقابل تصور
است .از طرفی تصور قرارداد بین پذیرهنویس و هیأت ماسسان شرکت که هنوز حقی ندارند تا بخواهند واگذار کنند ،قابل
تصور نیست .نکتۀ دیگر اینکه قانون  24ژوئیۀ ( 8322مادۀ  225-2قانون تجارت) فرمول «قرارداد پذیرهنویسی» را بهکار نبرده
است .در این شرایط پذیرهنویسی میتواند به قول و وعدۀ پذیرهنویس به سهامدار شدن و آوردن سهامی به شرکت تعبیر شود.
به همین دلیل شاید بتوان پذیرهنویسی مذکور را بهنوعی تعهد ایقاعی تعبیر کرد ) .(Flor et al., T.1, 2008: 445همچنین
قانون  88ژوئیۀ  8315که انواع « شرکت تکنفره» ( )Société unipersonnelleرا پیشبینی کرده که شرکت تجاری با
مسلولیت محدود و شرکت مدنی با مسلولیت محدود است ،ایدۀ ایقاع موجد تعهد را به اذهان خطور داده که تاجری که ارادۀ
خود را اعالم داشته ،متعهد به آوردن آوردۀ خویش در شرکت است .در حقوق اجتماعی ( )Droit sociaنیز رویۀ قضایی گاه
تعهداتی را با ایقاع موجد تعهد توجیه کرده است .برای مثال رویۀ قضایی در تحمیل الزاماتی بر عهدۀ کارفرمایان در رعایت
معیارهایی به نفع کارگران با ضمانت اجرای جبران خسارت ،چنین الزاماتی را بیشتر با ایقاع موجد تعهد توجیه کرده .یا در
رویۀ قضایی در تصمیم  4آوریل  8331در مورد حق عضویت بازنشستگان قبل از موعد از ایقاع موجد تعهد استفاده شده یا
تعهد به محدود کردن تعداد اخراجیها در یک زمان معین که همگی مصادیقی از کاربرد ایقاع موجد تعهد در رویۀ قضایی
فرانسه هستند ( .) Flor et al., T.1, 2008: 446برخی «قول به اجرای تعهدات طبیعی» ( La promesse d’exécuter une

« )obligation naturelleتأیید عمل باطل» («، )La confirmation d’un acte nulایجا »(« ، )L’offreقبول
برات» )(L’acceptation de la lettre de changeو « شرکت تکنفره» )(La constitution d’une société unipersonnelle

را مصادیقی از تعهد ایقاعی دانستهاند ) .(Malaurie et al., 2007: 222به نظر برخی ،قانون مدنی فرانسه نهاد ایقاع موجد
تعهد را فراموش نکرده بود .مادۀ  8295که در اصالحات  2182به مادۀ 8912ق.م.ف تبدیل شده ،مقرر داشته است که استرداد
آنچه در تعهدات طبیعی پرداخته شده ،غیرممکن است .دکترین در فرانسه ،این ماده را مجرایی برای تحقق ایقاع موجد تعهد
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 .6شرایط و قلمرو تعهدات ایقاعی
 .6 .1شرایط عمومی
برای اینکه ایقاعی بتواند موجد تعهداتی باشد ،شرایط عمومی الزم برای ایقاعات در مورد
تعهدات ایقاعاتی نیز الزم است؛ قصد و رضا ،اهلیت ،موضوع و جهت مشروع
 )355که شرایط ماهوی یا شرایط عمومی ایقاعات هستند.

( Starck, 1972:

 .6 .2شرایط اختصاصی
بهزعم نویسندگان فرانسوی ،ایقاع موجد تعهد نیازمند شرایط دیگری است که میتوان آنها را
شرایط اختصاصی ایقاع موجد تعهد دانست که در تعیین قلمرو ایقاع موجد تعهد بیتأثیر نیستند.

8

برای الزماالتباع بودن ایقاع موجد تعهد وجود چند شرط ماهوی و بنیادین الزم است :اوالً از نظر
اجتماعی باید این امر مقبول و قابل اقناع باشد که اعالمکنندۀ اراده صرفاً بهسبب اعالم ارادۀ خویش
متعهد و مدیون شده و صرفاً اثر همین اعالم اراده است که وی را متعهد کرده است .شرط دوم
اینکه تعهد متکی به هیچ منبع دیگری نبوده و فقط مربوط به ارادۀ اعالمکنندۀ اراده است؛ آنسان که
پروفسور ژنی حقوقدان فرانسوی مطرح کرده است« :نمیتوان همۀ وعدههای یک طرفی را الزامآور
دانست و فقط آنهایی الزامآورند که برای رسیدن به نتیجۀ مطلو اجتماعی ضروری است و از نظر
میدانستند .توجیه دکترین این بود که یک تعهد اخالقی محض به صرف ارادۀ شخصی که قصد وفای به عهد دارد ،به تعهد
حقوقی تبدیل میشود .همین فرمول در یک مورد دربارۀ تبدیل تعهد مطرح شده و در تصمیم  81اکتبر  8335شعبۀ اول دیوان
عالی فرانسه از اصطالح تعهد ایقاعی استفاده شده و در تصمیم  4ژانویۀ  2115شعبۀ اول تأیید شده است .در موردی نیز که
ایجا کنندۀ یک قرارداد برای ایجا

خود مدتی را درنظر میگیرد تا در آن مدت ایجا

مبنای تعهد ایقاعی وی را متعهد به حفظ ایجا

خود را حفظ کند ،رویۀ قضایی بر

دانسته بود .البته در مواردی قانونگذار همین تعهد را به رسمیت شناخته بود.

برای مثال در مادۀ  29قانون  8314در خصوص اجاره به شرط تملیک فروشنده متعهد بود تا پایبند به ایجا

خود بماند .در

فرانسه برخی بنگاهها هنگام فروش مکاتبهای ،محکوم به پرداخت قیمت به مشتریان خود در خصوص آنچه بهعنوان جایزۀ
قرعهکشیهای فروش معرفی کردهاند ،شدهاند که دادگاهها بعضاً آرای خود در این خصوص را بر ایدۀ تعهد ایقاعی استوار
کردهاند .البته برخی از این توجیهات فاقد وجاهت قانونی است ،زیرا میتوان در آنها برخورد دو اراده را از سوی بنگاهها و
مشتریان دید .بهعالوه ایدۀ تعهد ایقاعی در این مورد بهاندازۀ کافی توجیهپذیر نیست ،زیرا در این موارد ارادۀ سازماندهنده این
التاری به پرداخت به هر مخاطب نامه ،قابل احراز نیست .همچنین در این موارد از اصول و قواعد عام مسلولیت مدنی میتوان
در رفع مشکل کمک خواست .اگرچه نمیتوان مقدار جبران برابر با مبلغ قرعه را حکم داد ،زیرا رسالت مسلولیت مدنی جبران
ضرر است ،نه پرداخت مبلغ موردنظر قرعهکشی .به همین دلیل برخی معتقدند که شرایط تعهد ایقاعی در این موارد جمع
نیست .دیوان عالی فرانسه از توجیه خود در سال  2112مبنی بر تعهد ایقاعی دانستن التاریها دست برداشت و به مفهوم
دیگری روی آورد ،تحت عنوان شبهعقد که آن هم بهزعم نویسندگان فرانسوی نمیتوانست چندان مورد قبول باشد (Flor et

).al., T.1, 2008: 447
 .8قلمرو ایقاع موجد تعهد را باید محدود دانست .از نظر اولین حقوقدانانی که ایقاع بهعنوان منبع تعهد را مطرح کردند ،قلمرو
ایقاع محدود بود .به نظر آنها تعهد ایقاعی فقط شخصی را متعهد میساخت که ارادۀ خود را اعالم کرده بود .اما این نظر نوعی
بیان بسیار انتزاعی و مجرد از ایقاع موجد تعهد بود ،زیرا منحصراً مبتنی بر نیروی اراده بود.
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عملی غیرممکن است تا به روش دیگری محقق شوند» .به نظر برخی بر دو شرط مذکور باید این
قید را افزود که ارادۀ اعالمکننده باید قطعی و از روی اندیشه و تفکر باشد .آموزههای حقوق تطبیقی
نیز به همین روش است و موارد پراکندۀ ایقاع موجد تعهد نیز در حقوق فرانسه با این گرایش
محدود سازگار است .شرح هریک از این شروط به درک بهتر شروط اختصاصی ایقاع موجد تعهد
کمک خواهد کرد.
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 .6 .3معیار اشتغال ذمه در تعهدات ایقاعی
ممکن است ساال مطرح شود که با کدام ضابطه و معیار در تعهدات ایقاعی بر ذمۀ متعهد،
تعهدی شکل میگیرد .بهنظر میرسد تعهد ایقاعی حتی اگر مورد منع حقوق باشد ،اما منطق آن
 .8استناد به ایقاع موجد تعهد در ابتدا تابع شرطی است که میتوان آن را به «ضرورت» ( )Nécessitéیا شاید بتوان به «فرعی
و ثانوی بودن» ) (Subsidiaritéتعبیر کرد .نویسندگان حقوقی از این شرط غفلت نورزیدهاند .شاید با یک مفهوم وسیع از
تعهدات ایقاعی امکان داشت که تعهد به نفع ثالث و ادارۀ مال غیر را بهنوعی تعهد ایقاعی دانست ،اما با توجه به فرعی و
ثانوی بودن تعهدات ایقاعی است که نویسندگان از این توجیه استفاده نکردهاند ).(Flor et al., T.1, 2008: 448 note 4
منظور از ضرورت یا فرعی و ثانوی بودن این است که نباید به ایقاع موجد تعهد استناد کرد ،مگر در موردی که هیچ منبع
دیگری برای تعهد یافت نشود ،بهویژه اگر بتوان تعهد ایجادشده را با قرارداد توجیه کرد ،نیازی به توجیه تعهد از راه تعهد
ایقاعی نیست .چنانچه در مثالهای مذکور هیچ ارادۀ دیگری همراه با ارادۀ پذیرهنویس ،یا ارادۀ شخصی که وفای به عهد در
تعهدات طبیعی انجام داده یا ارادۀ ایجا کننده در ایجا

مدتدار نیست ،مگر اینکه بهطور ضمنی چنین ارادهای فرض شود

که آن هم چیزی جز یک فرض نیست .شرط دیگر یعنی توجیهپذیری اجتماعی ،کمتر دقیق است ،ولی منظور از «مناسب
بودن« ( )Opportunitéیا «مفید بودن» ( )Utilitéتعهد این است که الزامآور بودن تعهد ایقاعی مورد قبول نیست ،مگر اینکه
از نظر اجتماعی مطلو

باشد تا تعهدی فوری و غیرقابل استرداد بر ذمۀ اعالمکنندۀ یکطرفی اراده تحمیل شود .این مناسب و

مفید بودن بهسبب «امنیت حقوقی» ( )Sécurité juridiqueیا «دالیل اخالقی» ) (Raisons moralesاست .برای مثال در
مورد تعهد پذیرهنویس یا تعهد ایجا کنندۀ این امنیت حقوقی است که وجود یک تعهد ایقاعی را یک مطلو
داده است .در غیا

چنین تعهدی ،تشکیل شرکت خطرناک است یا در مورد ایجا

میدهد که بهطور جدی و کافی روی ایجا

مدتدار به مخاطب ایجا

اجتماعی جلوه
این امنیت را

فکر کند ) .(Flor et al., T.1, 2008: 448همچنین در مورد وفای به عهد

در تعهدات طبیعی ،دالیل اخالقی است که وجود تعهد را بر ذمۀ وفای به عهدکننده تحمیل میکند .بهمحض اینکه در تعهدات
طبیعی متعهد در وجدان خود تعهدی را احساس ک ند و قصد وفای به عهد چنین تعهدی را داشته باشد ،دیگر نباید به وی
اجازه داد تا از گفتۀ خود بازگردد .نکتۀ دیگر اینکه ماثر بودن تعهد ایقاعی زمانی محقق خواهد شد که اوضاع و احوال حاکی
از ارادۀ جدی و از روی اندیشۀ اعالمکنندۀ اراده باشد .این ارادۀ جدی و از روی اندیشه در موارد مذکور وجود دارد .برای
مثال در ایقاع موجد تعهد ناشی از پذیرهنویسی این ارادۀ جدی از رعایت قواعد شکلی که برای پذیرهنویسی الزم است ،قابل
احراز است .در مورد ایجا
دیگر اینکه ایجا

خطا

الزامآور دو امر نشاندهندۀ جدی بودن اراده است؛ یکی اینکه ایجا

همراه مدت معینی است و

به شخص معینی شده و این دو فاکتور نشان میدهد که اعالمکنندۀ اراده در ایجا

نمیتوانسته در

مورد نتایج اعالم ارادۀ خود اشتباه کرده باشد .در تعهدات طبیعی جدی بودن از این امر قابل احراز است که وفاکننده در
وجدان خویش احساس تعهد و دینی کرده و االن در حال وفای به عهد است .حقوق موضوعۀ فرانسه در هر حال در شناسایی
ایقاع بهعنوان منبعی برای تعهد بسیار احتیاط کرده است .مواردی که مطرح شد ،حصری نیست و شاید بتوان مواردی بر آن
افزود ،ولی در هر حال ایقاع بهعنوان منبع تعهد قابل پذیرش نیست ،مگر شرایط مذکور احراز شود (Flor et al., T.1,
) .2008: 449برخی معتقدند تعهد ایقاعی باید بسیار محکم و دقیق باشد .به نظر ایشان اگر گاهی اراده موجد تعهد نیست،
بهسبب یکطرفه بودن آن نیست ،بلکه بهدلیل غیرمحکم و غیردقیق بودن آن است (.)Starck, 1972: 354
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را منع نمیکند و بهصورت استثنایی قابل پذیرش است .در حقوق فرانسه برخی از این دیدگاه

وارد شدهاند که شخص «حق سلطه بر خود» 8دارد .چنانچه در تعهدات ایقاعی شخص از با

سلطهای که در حدود حقوق دارد ،میتواند بر خود تعهدی ایجاد کند و بپذیرد ،اما در طرف
مقابل هیچ شخصی بدون اراده نمیتواند متعهدله یک تعهد در برابر متعهد قرار گیرد .بنابراین
در هر حال متعهدله اختیار دارد که این حقی که برای وی ایجاد شده است ،بپذیرد یا نپذیرد،
زیرا بدون ارادۀ متعهدله تعهدی به نفع وی ایجاد نمیشود .برخی چنین توجیه میکنند که در

این موارد« ،دین» 2با ارادۀ یک شخص ایجاد میشود ،اما «طلب» 9به قبول متعهدله نیاز دارد.
بنابراین ضابطۀ آن قبول شخصی است که متعهدله قرار گرفته و تعهد به نفع وی است.
همچنین بهزعم حقوقدانان نقش ایقاع بهعنوان منبع تعهد حاشیهای بوده و نیازمند تصریح
قانونی است تا برخی از نهادهای حقوقی را بتوان توجیه کرد و بهزعم ایشان خارج از موارد
منصوص ،ایقاع ،موجد تعهد نیست ( .)Cedric, 2011: 389به همین دلیل در قانون مدنی آلمان
مقرر شده که تعهد نمیتواند از یک اراده نشأت بگیرد ،مگر در مواردی که قانون بهصراحت
مقرر دارد 4.برخی نیز معیار را در تجویز قانون میدانند .)Cedric, 2011: 403( 5برخی معتقدند
ضابطۀ پذیرش تعهد ایقاعی این است که ارادۀ واحد منبع تعهد است« .زمانیکه عدم اجرای آن
موجب لطمه به اعتماد مشروع دیگران شود و به آنها خسارت واقعی وارد آورد» 2.در نتیجه با

1. Des droits souverains sur moi-même
2. Dette
3. Créance
 .4در نتیجه در قانون مدنی آلمان از اینکه بهعنوان یک قاعدۀ عمومی ایقاع بتواند ایجادکننده و منبع تعهد باشد ،اجتنا شده
است .برخی نیز توانایی و قدرت الزامآوری اراده را بهحدی قوی میدانند که ارادهای که بتواند تعهدی را یکطرفه ساقط یا
منتقل کند ،چندان غیرعادی نیست که بر ایجاد تعهد نیز قادر است ( .)Cedric, 2011: 389در فرانسه برخی معتقدند که
بهعنوان یک اصل یک اراده قادر نیست تا بر ذمۀ ابرازکنندۀ اراده تعهدی ایجاد کند .اما این اصل دارای چند استثناست که
میتوان آنها را به چند گروه تقسیم کرد که هر گروه نشاندهندۀ مواردی است که قانونگذار موارد استثنایی را که یک اراده
قادر بر ایجاد تعهد است ،احصا کرده است .اولین گروه شامل ایجابی است که در آن مدتی صریح یا ضمنی برای قبول درنظر
گرفته شده است .در این مدت ایجا کننده باید ایجا

خود را نگهدارد که ویژگی این تعهد موقت بودن آن است .چنانچه با

انقضای مدت یا قبول آن ،تعهد منقضی میشود .گروه دوم از تعهدات ایقاعی دربردارندۀ چند نوع تعهدند که صرف یک اراده
میتواند بر ابرازکنندۀ آن ایجاد تعهد کند .اولین حالت زمانی است که منتقلالیه یک مال غیرمنقول که در رهن دیگران است،
به طلبکاران اعالم میکند که تعهدات مربوط را برای آزاد کردن مال انجام خواهد داد .دومین حالت موردی است که ورثه
قبولی خود را اعالم میکنند که در این حالت نیز به نظر برخی متعهد خواهند بود تا دیون متوفی را پرداخت کنند .حالت سوم
در مورد ادارۀ مال غیر است که وقتی شخصی ادارۀ مال دیگری را شروع کند ،باید ادامه دهد .گروه سوم تعهداتی است که بر
مبنای یک قرارداد و وابسته به آن است که شخصی در مقابل ثالثی تعهدی را بر ذمه میگیرد که نمونهای از آن تعهد به نفع
ثالث و تعهدات ناشی از برخی از اسناد است ()Cedric, 2011: 400
5. Bien que l’institution en question soit, moralement et techniquement, justifiée, elle a
besoin d’être autorisée par le droit objectif, pour être considérée comme une source
d’obligation.
6. lorsque son inexécution pourrait tromper la confiance légitime de quelqu’un, et pourrait
causer à une personne un préjudice véritable.
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این معیار شخصی که بهصورت یکطرفه تعهدی را بر ذمه گرفته ،برای جلوگیری از نقض
اعتماد مشروعی که دیگران به وی داشتهاند و برای پرهیز از ایراد ضرر به وی باید تعهد و قول
خوبش را محترم شمارد.
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 .7ایقاع موجد تعهد در فقه و امکان طرح آن در حقوق ایران
 .7 .1حقوق اسالمی
 .7 .1 .1نقش ایقاع در حقوق اسالمی

به نظر برخی گویا ایقاع در فقه اسالمی نقش پررنگتری از ایقاع در حقوق غربی دارد؛ برخی
نهادها در حقوق غربی نیازمند دو اراده است ،اما در حقوق اسالمی یک اراده میتواند همان
نقش را بازی کند

(سنهوری ،8331 ،ج:8

حقوق فرانسه ،ماهیت قراردادی دارد.

2

 .)42برای مثال ابراء ذمه ،ایقاع است .اما ابراء در نظام

 .7 .1 .2التزامات ایقاعی در فقه

برخی معتقدند که با نذر و عهد و یمین التزامی ایجاد میشود که ایقاعی است (نجفى ،بیتا )441 :و
به نظر برخی با تأملی در فقه میتوان التزامات ایقاعی را به سه گروه تقسیم کرد :التزام ،وعده و
9
نذر.
 .8با این مفهوم ،مشکل تعهد ایقاعی در فقدان متعهدله برطرف خواهد شد ،زیرا در این فرض ایجا

تعهد ایقاعی خواه به

شخص خاصی یا به عموم شده باشد در هر حال برای اینکه بی امنیتی حقوقی ایجاد نشده و به اعتماد مشروع دیگران خدشه
وارد نشود ،ابرازکنندۀ اراده باید به قول و تعهد خود پایبند بماند و در این حالت تعهد معنی پیدا میکند ،زیرا دارای متعهد و
متعهدله است خواه این متعهد شخص معینی باشد یا غیر معین .برخی معتقدند در تعهدات یکطرفی ،الزم است تا از عدم
پایبندی به قول دادهشده توسط شخصی ،زیاندیدهای خسارتدیده و از طرفی این قول دادهشده حالت عمومیت داشته و اعالم
شده باشد .همچنین الزم است شخصی که به تعهد ایقاعی استناد میکند ،بهصورت مشروعی به قول و تعهد دادهشده اعتماد
داشته و تکیه کرده باشد .همچنین باید تعهد دادهشده بهقدر کافی دقیق و قاطع باشد تا مخاطب بتواند روی چنین تعهدی
حسا

کند (.)Cedric, 2011: 405

 .2با وجود این نقش ایقاعات در حقوق فرانسه کم نیست و در فرانسه نیز نهادهای فراوانی با ایقاعات توجیهپذیر است
) .(Malaurie et al., 2007: 222به نظر برخی در شریعت اسالمی بهتر است بین سه گروه از اعمال حقوقی قائل به
تفکیک شد :گروه اول شامل تملیکات مانند بیع و اجاره که تردیدی در عقد بودن آنها نیست .گروه دوم کفالت و قرض که تا
حدودی البته بهصورت محدود تردید است که آیا نیازمند قبول بوده یا در آنها ایجا
هبه است که بهطور وسیعی اختالفنظر است و برخی صرف ایجا

کفایت میکند .گروه سوم شامل عاریه و

را کافی میدانند (سنهوری ،8331 ،ج.)42 :8

 .9طبق نظری التزام بهطور مطلق به تعهدی اطالق میشود که در آن شخصی تعهدی را بر ذمه میگیرد ،مانند فرضی که در آن
شخصی تعهد میکند ،مالی را به شخص دیگری بدهد ،بدون اینکه با وی قراردادی منعقد کند .البته اختالف است که آیا ارادۀ
واحد یک شخص میتواند التزامی بر ذمۀ وی ایجاد کند که فقه حنفی و شافعی و حنبلی مخالف چنین تعهدی هستند .اما فقه
مالکی تا زمانیکه شخص فوت نکرده یا مفلس نشده است ،چنین تعهدی را میپذیرد ،ولی مرگ و افالس هر دو از مسقطات
این تعهدند .وعده آن است که شخصی چیزی را در زمان حال بر خود واجب کرده تا در آینده انجام دهد و موضوع آن
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 .7 .2حقوق ایران
با توجه به نوآوری حقوق فرانسه در طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی ،بهنظر میرسد در حقوق
ایران زمینۀ طرح چنین نهادی فراهم است .از نظر تحلیلی و بهعنوان یک قاعدۀ کلی ،ایجاد
تعهد برای دیگری بدون رضایت وی ،اصوالً ممکن نیست .اما در قانون مدنی ایران بهعنوان
استثنا میتوان نمونههایی را دید که یک اراده بر ذمۀ دیگری تعهدی بهوجود میآورد ،مانند
وصیت عهدی که قطعاً ایقاع است.

8

 .8نتیجهگیری
با توجه به نمونههای مذکور میتوان نتیجه گرفت که در حقوق تعهدات از جنبۀ نظری تصور
اینکه ایقاع بتواند منبع تعهد باشد ،چندان دشوار نیست .ایقاعات امروزه در برخی از نظامهای
میتواند عقد یا عملی باشد ،مانند وعدۀ فروش زمین یا وعدۀ احداث بنایی که در الزامآور بودن آن نیز اتفاقنظر چندانی
نیست .اما نذر ،التزام به قصد قربت الهی است که فقه حنفیه آن را واجبالوفا میداند .اما مرگ نذرکننده سبب سقوط چنین
الزامی است .در فقه شافعی و مالکی عقیده این است که هر گاه نذر بر مرغو

فیه معلق باشد ،واجبالوفا و هر گاه معلق بر

مرغو عنه باشد ،نذرکننده مخیر بین وفا و کفاره است (سنهوری ،8331 ،ج .)45 :8در فقه امامیه نذر واجبالوفاست و باید
به نذر وفا کرد (طوسى ،8912 ،ج .)242 :2به حکم آیۀ  2سورۀ مبارکه االنسان مبتنی بر «یوفون بالنذّر» شاید بتوان گفت که
نذر مشمول افوا قرار گرفته و واجبالوفاست و ازاینرو به نظر فقها ماهیت آن نوعی التزام است (طوسى8411 ،ق943 :؛ مکی
العاملی8482 ،ق ،ج .)843 : 2نذر نیازمند قصد و صیغۀ انشایی است (حلی8489 ،ق ،ج221 :9؛ اصفهانى .)3 :8939 ،به همین
دلیل اگرچه نمیتوان آن را عقد نامید ،اما تعهد بوده و نیازمند شرایطی برای تشکیل بوده و قابلیت فسخ دارد (حلی8482 ،ق،
ج .)815 :89همچنین مشهور شرط را الزمالوفا دانسته ،اما در مورد وعده چنین نیست (میرزاى قمی8422 ،ق ،ج .)529 :8آثار
ایقاعات در فقه فراوان است (حر عاملى8482 ،ق ،ج .)928 :2ایقاع میتواند از اسبا
حیازت مباحات یا اخذ به شفعه .همچنین میتواند مانند ابراء از اسبا

کسب مالکیت بهشمار رود ،مانند

سقوط تعهد و یا مانند فسخ از اسبا

زوال عقد باشد

(حلی8411 ،ق ،ج9 :9؛ حلی8421 ،ق ،ج .)42 :4اما فقه ،ایقاعات را بهعنوان یک نظریۀ کلی موجد تعهد نمیداند.
 .8مادۀ  194ق.م مقرر میدارد« :در وصیت عهدی قبول شرط نیست ،لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد
کند؛ و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد ،بعد از آن حق ندارد ،اگرچه جاهل بر وصیت بوده باشد» بنابراین بهنظر میرسد حداقل
وصیت عهدی میتواند نمونهای برای طرح ایقاع بهعنوان منبع تعهد باشد .برخی از حقوقدانان معتقدند که تعهد موجود در وصیت به
جهت قانون است (کاتوزیان ،)38 :8921 ،ولی در پاسخ باید گفت اگر به اینگونه ،همۀ امور تا این حد به اراده قانونگذار منسو
شود ،باید پذیرفت که تعهدات ناشی از عقد نیز میتواند به قانون منسو باشد .به همین دلیل تعهد در وصیت عهدی بیش از آنکه به
قانون مربوط باشد ،با ارادۀ وصی شکل گرفته است .نمونۀ دیگر از تعهدات ایقاعی ،تعهدات ایجادشده پس از اعمال خیار است .برای
مثال اگر در یک عقد بیع ،کاالیی به مبلغ صد میلیون ریال فروخته شود و پس از مصرف آن مشتری دریابد که مغبون شده ،در این
صورت با اعمال خیار ،ذمۀ مشتری ،به رد بدل و ذمۀ بایع ،به رد ثمن مشغول میگردد که این دو تعهد ،بیشتر به اعمال خیار که ایقاع
است ،منسو است تا قانون .ثمرۀ توجیه برخی از الزامات در حقوق ایران بهصورت تعهد ایقاعی دارای این مزیت است که الزامات
مزبور را مشمول نظریۀ عمومی تعهدات میسازد .برای مثال در مورد تعهدات ایجادشده با فسخ درصورتیکه متعهد به عهد ایجادشده
وفا نکند ،دعوا الزام به انجام عین تعهد یا مسللۀ سقوط تعهد به یکی از طرق مندرج در مادۀ  224قابل طرح است .درحالیکه اگر
ماهیت الزام ایجاد شده را نوعی تعهد ندانیم ،تحلیل آثار و احکام تا حدودی دشوار خواهد بود .از سویی هر ارادۀ یکجانبه نمیتواند
موجد تعهد باشد .چنانچه تنفیذ معامالت مدیر در ادارۀ مال غیر در فرانسه نیز با ایقاع موجد تعهد توجیه شده است (Malaurie et al.,

) ،2007: 222اما در حقوق ما بهنظر میرسد تعهدات ایجادشده با عقد است نه تنفیذ.
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آیند ،زیرا ارادهای که در یک قرارداد توان ایجاد

تعهد را دارد ،چرا بهتنهایی و بدون همراهی متعهدله چنین توانی را نداشته باشد .با این حال
بهعنوان یک قاعدۀ کلی نمیتوان ایقاع را در هر موردی ،منبعی مستقل برای ایجاد تعهد
دانست ،زیرا اگر یک اراده بتواند منبع ایجاد تعهد بهشمار آید ،دیگر چه نیازی به عقد و
دخالت طرف عقد در ایجاد آن است؟ این امر مانع از این نیست که قانونگذار ایران نیز در
قسمت تعهدات در کنار عقد ،ایقاع را منبعی استثنایی برای تعهدات در نظر آورد .شاید امروزه
این بحث در حقوق ایران بسیار انتزاعی جلوه کند ،اما در آینده نیازهای عملی طرح چنین
نهادی را در حقوق مدنی ایران اجتنا ناپذیر خواهد کرد .در فرانسه نیز در ابتدا اعتقاد به
قدرت ارادۀ یکطرفی در خلق تعهد بر ذمۀ شخص چندان تردیدبرانگیز بود که برخی منکر
چنین نقشی بودند .اما در تغییرات سال  2182غلبۀ ضرورتهای عملی بر موانع نظری نشان
داد که حقوق فرانسه چارهای جز پذیرش چنین نهادی ندارد .ضرورتی که در حقوق ایران نیز
چهبسا نهچندان دور مطرح خواهد شد .ازاینرو به قانونگذار میتواند مقررۀ زیر را در قانون
مدنی اضافه کند« :منابع تعهدات» ماده«...تعهد میتواند از اعمال حقوقی یا از وقایع حقوقی
ناشی شده و عمل حقوقی به دو صورت عقد یا ایقاع میتواند منتهی به ایجاد تعهد شود»
ماده«...در ایقاعات اعالمکننده ارادۀ نمیتواند بر ذمۀ دیگران ایجاد تعهد کند مگر قانون چنین
مقرر دارد» ماده«...در مواردی که اعالمکنندۀ ارادهای بر ذمۀ خود تعهدی ایجاد کند که دیگران
با اعتماد مشروع به آن عملی انجام داده و نقض آن سبب ورود خسارت شده و نتوان این التزام
را با هیچ منبع دیگری توجیه کرد ،اعالمکنندۀ اراده پایبند به ارادۀ اعالمشده خواهد بود».
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