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 بر دائر خود، تعهد به است متعهد گرمهيب ،يقرارداد طيشرا تحقق فرض در مه،يب قرارداد در      
 گذارمهيبي براي قرارداد حقوق مطالبة طيشرا تحقق رغم به گاه. كند عمل ... ا يخسارت جبران

 است، گذارمهيبي سو از تعهد نقض نوعاً هكي امر تحققي مبنا بر ،)يخطر قرارداد تحقق(
 حق سقوطي عني ؛شوديم ريتعب» حق سقوط «به آن از كهشود مي معاف خود تعهد از گرمهيب
 توانديم حق، سقوط نياي مبنا. يامهيب حقوق افتيدر ا يخسارات جبران به نسبت گذار مهيب

 و فرانسه( يخارجي قوقحي هانظام در. باشدي قرارداد شرط ا يقانون حكم مورد حسب
 تيرعا به منوط و خاص موارد به محدود مهيب قرارداد در حق سقوط شرط اعتبار) انگلستان

 يرسان اطالع تعهد مورد در حكم نيا مه،يب قانون 15 مادة در رانيا حقوق در. استي طيشرا
 نكهيا خصوص در اما است، شده ينيب شيپ خسارت، با مقابله جهت در تالش و حادثه وقوع

 ديبا اي دكنن توافق امر نيا بر موارد ريسا در قرارداد ضمن در تواننديم مهيب قرارداد نيطرف ايآ
 خصوص در بر اين افزون. ندارد وجودي نص دانست،ي قانون مصرح موارد به محدود را آن
 نياي حقوق تيماه كه است آن نياديبن سؤال. است ساكت قانون شرط نياي حقوق تيماه

 را آن تيماه ديبا رسديم نظر به. است كدام آن اعتبار و صحت طيشرا همچنين ت؛سيچ شرط
 را آن توانينم و كرد ليتحل تعهدات سقوط اسباب قالب در و» تعهد سقوط شرط «نوع كي
 اصلي مبنا بر ديبا را مهيب قرارداد ضمن در شرط نيا اعتبار و دانست» تيمسئول عدم شرط«
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  مقدمه. 1
 طرف ك ياز خسارت تحمل خطر خاص، فرض در كه است آن مهيب قرارداد انعقاد از هدف

 بلمقا در گرمهيب قرارداد، نيا در. شود منتقل) گرمهيب (گريد طرف به) گذارمهيب (قرارداد
 بر خاص، ةحادث تحقق فرض در راي نيمع مبلغ پرداخت ا يخسارت جبران مه،يب حق افتيدر

 وقوع مقابل در را خود مال ا يجان مه،يب حق پرداخت با گذارمهيب مقابل در و رديگيم عهده
 پوشش تحت ريغ بر وارد خسارات قبال در راي گريد ا يخود تيمسئول اي كند مي مهيب ان،يز
 عمل خود تعهدات به و باشند بنديپا آن مفاد به ديبا نيطرف قرارداد، انعقاد با. دهديم قرار مهيب

 ضمانت نيطرف ازي كي يسو از تعهد نقض صورت در و) يمدن قانون 219 مادة (كنند
 از تعهد نقض فرض در مهيب قرارداد در اما است، مقابل طرف ارياخت دري متعددي اجراها

 مطالبات،ي ريگيپ و ادعو ةاقام نيسنگي هانهيهز تحمل از تناباجي برا گذار،مهيبي سو
 را گذارمهيب تعهد نقضي اجرا ضمانت مه،يب قرارداد ضمن در دهنديم حيترج مهيبي هاشركت

 معاف خطر تحمل ا يخسارت پرداخت بر دائر خود تعهدي اجرا از كه ندكن ينيب شيپي نحو به
 آن نياديبن پرسش. شود يم محقق» حق سقوط شرط «مسيمكان از استفاده با امر نيا. ندشو

 وي حقوق تيماه است؛ حيصح مهيبي قراردادها دري شرط نيچني حقوق نظر از ايآ كه است
 دري شرط نيچن كه آنجاست» حق سقوط شرط«ي بررس تياهم. ستيچ آن اعتبار طيشرا

 شرط، نيا مفاد كه يدرحال. رود كار مي به گرانمهيب ةيناح از گسترده صورت به مهيبي قراردادها
» خسارت جبران به گرمهيب تعهد«ي عن ي؛)آن مورد دو ازي كي (مهيب قرارداد اثر نيترمهم سقوط
 نييتب بهي استهيشا كمك توانديم اجرا ضمانت نياي حقوق تيماه نييتب آن بر افزون. است
 در گرمهيب برتر موضع و دكن نيطرفي حقوق رابطة در آن ريتأث طيشرا و نهاد نيا مختلف ابعاد
 در موضوع نيا خاستگاه. كند ليتعد مهيب قراردادي الحاق تيماه به توجه با را قرارداد انعقاد
 اگرچه خصوص نيا در. است افته يراه ماي حقوق اتيادب به آنجا از و است فرانسه حقوق
 موضوع نيا به ياختصاص صورت به كهي امقاله ا يكتاب اما ،است شده انجامي كل قاتيتحق

 .ندارد وجودي فارس زبان در باشد، پرداخته

  
  بيمه قرارداد در حق سقوط شرط حقوقي ماهيت و مفهوم .2

 شروط و 1نيتضم قيتعل همچوني ميمفاه با شباهت رغم به و است خاص نهاد ك يحق سقوط
 زيمتما آنها از 1 آن مدتي انقضا ليدل به مهيب قرارداد انحالل و 3فسخ و 2مهيب قرارداد در استثنا
  . است

                                                            
1. Suspension De La Garantie 
2. Exclusions De Garantie 
3. Résilliation 
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  مفهوم شرط سقوط حق . 2.1
 ليتحم او بر هيتنب عنوان به كه است آن اعمال از حق صاحب تيمحرومي معنا به 2حق سقوط

 قرض قرارداد در آنكه مانند دارد؛ي قرارداد منشأ ا يحق سقوط Mayaux, 2007: 58(.3( گردد يم
 ،دورز يخوددار وام اقساط ازي ك يپرداخت ازي رسم اخطار رغم به رندهيگ وام اگر ،شود شرط

. كند هيتسو كجا يرا وام مبلغ تمام ديبا و شود محروم اقساط صورت به بازپرداخت فرصت از
 قانون 42 مادة 2 بند. كند ينيب شيپ را حق سقوط قانوني موارد در است ممكن نيهمچن

 مجمع ماتيتصم هب نيمع مدت در كهي سهامدار اعتراض حق سقوط به فرانسه تجارت
 نيا به فرانسه ةميب حقوق در حق سقوط اساس، نيا بر. دارد اشاره ،كندينم اعتراضي عموم

 گذارمهيبي سو ازي نيمع تعهد نقض فرض در ،شود شرط مهيب قرارداد ضمن در كه معناست
 خطر تحقق رغم به) نيمعي فعل انجام عدم ا يحادثه، موقع به يرسان اطالع عدم براي مثال(

 جبران به گرمهيب تعهد ا يگردد، محروم خسارت افتيدر از گذارمهيب ،4قرارداد موضوع
 محروم خود حق ةمطالب جهت ادعو ةاقام حق از گذارمهيب جهينت در. شود ساقط او خسارت

 به كه استي راديا ا يدفاع مهيب قرارداد در حق سقوط. )(Lambert-Faivre, 2017: 427 شوديم
 خود تعهد انجام از حادثه، وقوع و قرارداد در مندرج خطر تحقق وجود با دهديم هاجاز گرمهيب

 :Sautel, 1999( است گذارمهيبي قرارداد تعهد مؤثري اجرا نيتضمي براي الهيوس و گردد معاف

 نيح قبل، گذارمهيب تعهداتي عمومي اجرا ضمانت عنوان به توانديم حق سقوط شرط. )487
 نقض به معلق اجرا ضمانت نيا كه آنجا از اما ،ديآ حساب به قرارداد موضوع ةحادث از پس اي

 تيفعل مه،يب قرارداد موضوع حادثه وقوع از پس معمول طور به است، گذارمهيبي سو از تعهد
ي قراردادي اجرا ضمانت ك يحق، سقوط ن،يبنابرا .)Lambert-Faivre, 2017: 428( كند يم دايپ
 مقرر را حق سقوط موارد مه،يب قانون دري فرانسو قانونگذار. است نيتضم حق حذف هدف با

 شرط 5.است شناخته تيرسم به را تعهد سقوط شرط ك يدرجي برا گرمهيب حق كنيل نداشته،
. است گرفته قرار بحث مورد6»يوارانت شروط «قالب در شتريب ال، كامن نظام در حق سقوط

 7.داردي مختلف و متفاوتي معان خاص طور به مهيب راردادق در و عام طور به ال كامن در» يوارانت«
 كه است قرارداد موضوع دري امر وجود نيتضمي معنا بهي وارانت قراردادها، در عام مفهوم در

                                                                                                                                            
1. Extinction 
2. Decheance 
3. La déchéance est la privation d’un droit subjectif à titre desanction envers son titulaire 
4. la Sinistre 
5. Article L112-4 Code Assurance : ……. Les clauses des polices édictant des nullités, des 
déchéances ou des exclusions ne sont valuables que si elles sont mentionnées en caractères 
très apparents. 
6. Warranty 

مفهوم ديگر وارانتي در .  واساسا مرتبط با قرارداد نبوده استردجرم يا مسئوليت مدني كاربرد دا شبهة وارنتي نخست در حوز. 7
 . )Barker And Pad field, 2006: 132(است » مفاد فرعي قرارداد«ال،قراردادهاي كامنحقوق 
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 قرارداد در هرگاه مثال براي. )Compel, 1991: 1586( است كرده اعتماد آن وجود به مقابل طرف
 نيتضم عيمب در راي خاص صفت اي يژگيو قانون حكم به اي يضمن ا يحيصر طور به عيبا عيب

ي وارانت كه شوديم گفته باشد، شده، ارائه آنچه با مطابق شده فروخته آنچه كه يا گونه به ،كند
 عنوان به ،مهيب ريغي قراردادها در» يوارانت«. )Compel, 1991: 1234( دارد وجود آن به نسبت

 دهديم حق فقط متعهدله به متعهد،ي سو از آن ضنق كه است عقد ضمن شروط انواع ازي كي
 واقع در ؛1ندارد را قرارداد فسخ حق او اما ،كند رجوع ناقض به خسارت جبران جهت كه
 خودي قرارداد تعهد انجام به متعهد هنوز دهيد انيز قرارداد، طرف توسط قرارداد نقض رغميعل

 ورود منشأ. داردي متفاوتي معنا مهيب وقحق در» يوارانت شرط «اما. )Beatson, 2010: 143( است
 2 33 مادة 1 بند مطابق. است انگلستان 1906يي ايدرة ميب قانون ال، كامن نظام در اصطالح نيا
ي برخ انجام از گردديم متعهد گذارمهيب آن موجب به كه هستندي شروط هايوارانت قانون نيا

ي خاص تيموقع ا يحاالت ط،يشراي برخ در اي دهد انجام راي نيمع فعل ا يكندي خوددار افعال
 از گرمهيب تيمعاف بهي منته تعهد آن نقض كه يا گونه به ،كند دييتأي منف ا يمثبت صورت به را

 را تعهد گونه دوي وارانت موجب به گذارمهيب است الزم بيترت نيبد. گردديم خود تعهدي اجرا
 ا يخاص صفات وجود گذارمهيب آن براساس كه موجود قيحقا خصوص در اول :كند احراز

 موضوع ملك كنديم نيتضم و تعهد مثال رايب ؛كنديم نيتضم را طيشرا از يا مجموعه
 به كهي وارانت دوم. )Romanova, 2015: 7( باشد برخوردار قيحر اطفاي ستميس از نامهمهيب

 متعهد مثال رايب .گردديمي كار انجام ازي خوددار ا يانجام به متعهد گذار،مهيب آن موجب
 از گرمهيب تيمعاف ،يوارانت نقضي اجرا ضمانت 3.كندي انورديدر خدمه نفر ستيب با شوديم

 ةدست دو به هايرانتاو 33 مادة 2 بند مطابق. استي وارانت نقض لحظه از خسارت جبران تعهد
 صوصخ در 4انگلستان 1906 ييايدر ةميب قانون از آنچه. گردديم ميتقسي ضمن و حيصر

 نيا هرچند ،شودي وارانت نقض مرتكب گذارمهيب هرگاه ،است استنباط قابلي وارانت نقض
 گرمهيب ،شود جبراني وارانت نقض اگري حت و باشد نداشته وارده خسارت باي ارتباط نقض

 و نيسنگ اريبس اجرا ضمانت نيا. گردديم معاف خسارت جبران تعهد از خودكار صورت به
 دري اديز اصالحات 5انگلستان 2015 ةميب قانون در سبب نيهم به. رسديم رنظ به ناعادالنه
 مطابق. است شده جاديا 11 و 10 مواد در آن نقض و هايوارانت موضوع جمله از مهيب قانون

                                                            
  .شودنام تقسيم ميكانديشن،وارانتي و مفاد بيستة ال مفاد قرارداد عموماً به سه د در حقوق كامن. 1

2. A warranty, in the following sections relating to warranties, means a promissory warranty, 
that is to say, a warranty by which the assured undertakes that some particular thing shall or 
shall not be done, or that some condition shall be fulfilled, or whereby he affirms or negatives 
the existence of a particular state of facts. 
3. http://www.march.com, Adviser: The Insurance Act 2015- Warranties and Other Term 
4. Marine Insurance Act 1906 
5. Insurance Act 2015 
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 ضمانت بلكه شد، نخواهد گرمهيب تعهد سقوط سببي وارانت نقض صرف ه،ياصالح نيآخر
 بري اثر باشد، وارده خسارت با ارتباط يب كهي مورد در و نيتضم قيتعل ،يوارانت نقضي اجرا
 جبرانة مطالب حق سقوط رانيا ةميب حقوق در. ندارد خسارت جبران به نسبت گرمهيب تعهد

 مهيب قانون در» نيمع ةحادث يرسان اطالع عدم «و» خسارت با مقابله عدم «مورد دو در خسارت
 ،35 مادة در قانونگذار البته. )130: 1399 ،يميكر( است شده ينيب شيپ 1)1316ة ميب قانون 15 مادة(

 16 مادة در مذكور موعد ليتقل از ريغ گريدي شرط هر به نسبت توافقي برا نيطرفي آزاد
 در تواننديم نيطرف«: رانيا ةميب قانون 35 مادة مطابق. است شناخته تيرسم به را مهيب قانون

 ليتقل توانندينم را 16 مادة در مذكور موعد كنيل .نديبنماي گريد شرط هر مهيبي قراردادها
  . »كنند ديتمد گريكد يتيرضا به را موعد است ممكني ول دهند،
 

   ماهيت حقوقي شرط سقوط حق.2.2
 با آن شباهت دارد؛ وجودي مختلف يها دگاهيد حق سقوط شرطي حقوق تيماه خصوص در
 كسان ينهادها نيا با را آن كه است داشته آن بر راي برخ ،»تيمسئول ديتحد اي عدم شرط«

ي بررس را حق سقوط شرط تيماه خصوص در مختلفي هادگاهيد قسمت نيا در. بدانند
  .ميكنيم

  
  2آن كاهش ا يتعهد سقوط شرط. 2.2.1
 ،1392 ان،يكاتوز( شونديم دهينام» تعهد كاهش شروط«، يقرارداد تعهدات از كاستن رب ناظر شروط

 نيب كه است يآور الزامي حقوق ةرابط تعهد. است تعهد نفس شروط، نوع نيا موضوع. )281: 4ج
 ترك فعل، انجام به ملتزمي گريد برابر دري شخص آن موجب به كه گردديم برقرار شخص دو

 ،شود ستهينگر رابطه نيا بهي منف جانب از هرگاه. )Weill, 1971: 1( گردديم مال كيتمل ا يفعل
 ممكن قراردادها در. نديگويم5» ينيد حق «ا ي4»طلب «آن به بتمث جانب از و 3»نيد «آن به

 آن در صراحت به كه باشد گرفته قرار نيطرف ةعهد بري تعهدات عرف ا يقانون حكم به است
 آن به ملتزم نيطرف و بوده قرارداد در حيتصر حكم در ن،يطرف سكوت صورت در و نشده ذكر

                                                            
نمايد نسبت به موضوع بيمه مال خود مي گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس ازبيمه«: 15 ةماد. 1

 خسارت الزم است ةنزديك شدن حادثه ياوقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعو در صورتنيز بنمايد 
گر را مطلع سازد و اال پنج روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه، بيمهاولين زمان امكان و منتهي در ظرف. عمل آورد به

گر خارج از اختيار او بوده است اطالع به بيمه حوادثي كهةواسط  كه بهكندابت گذار ث مگر آنكه بيمه،گر مسئول نخواهد بود بيمه
 .»در مدت مقرربراي او مقدور نبوده است

2. Les Clauses Allegeant Les Obligation 
3. Dette 
4. Créance 
5. Droit de Créance 
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 خود ةعهد از را تعهدات آن ازي برخ گر،يكد يتوافق با تواننديم قرارداد نيطرف اما. هستند
 متعهد بعداً اما باشد، شده ذكر قرارداد در صراحت بهي تعهد است، ممكن نيهمچن. كنند ساقط
 متعهدله ا ي،كند ساقط را آن مقابل طرف موافقت با توانديم كه باشد داشته آن اسقاط به ليتما
 تعهدي اجرا مخارج كه شده حيتصر رانيا.م.ق 281 ةماد در مثال رايب. دينما نظر صرف آن از
 شرط فروشندهي قرارداد در اگر پس. باشد شده خالف شرط آنكه مگر است، متعهد عهده بر

 نيا باشد،ي مشترة عهد بر اوست، ةعهد بر قانوناً كه عيمبي بندبسته ا يحمل ةنيهز كه كند
 حذف قيطر از (تعهد خود به تقيحق دري شرط نيچن. بود خواهد تعهد سقوط شرط مصداق

 به ،كند فيتوص را تعهد تيفيك نكهياي جا به توانديم تعهد كاهش شرط. رديگيم تعلق) آن
 معمول، برخالف او، تعهد كنديم شرط حملي متصدبراي مثال  بپردازد؛ آن تيكم فيتوص
 وجود تنها و شودني منته تعهد حذف به است ممكن شرط نيهمچن. ابد يخاتمه بار ةيتخل با

 شرطي مشتر هيعل هتل صاحب آنكه مانند ؛كند طلبكاري سو ازي فعل انجام به معلق را تعهد
 دري تعهد است، داده ليتحو او شخص به را آنهاي مشتر كهيي اياش مورد در جز كه كند

 به تعهد «به» جهينت به تعهد «از تعهد عتيطب رييتغ. باشد نداشته اوي گرانبهاي اياش از مراقبت
 از ديبا را تعهد ليتبد ا يرييتغ بر توافق نوع هري كل طور به و تعهد موضوع رييتغ ا ي،»لهيوس

ي قراردادي آزاد اصل بر وارد استثنائات از نظر صرف. دانست» تعهد سقوط شرط «قيمصاد
 مشمول ،يمنف و مثبت ةجنب دو هر از اعتبار ثيح از تعهد سقوط شرط ،...)وي عموم نظم(

 جاديا و قرارداد انعقاد در اشخاص چنانكه رايز ،)36: 1393 ،زانلويا( استي قراردادي آزاد اصل
 نيا. دارند كاملي آزاد هم، آن منبع از نظر صرف شده، جاديا تعهد اسقاط در آزادند تعهد
 قانون در و مطرح تعهدات حقوق در قاعده عنوان به» اقاله و تعهد ليتبد ابراء، «قالب دري آزاد
 حقوق در ژهيو به.). ا.م.ق 292 و289 ،283 ،264 مواد (است شده حيتصر آن به زين انرياي مدن
  . )536: 1391 ان،يكاتوز( است آن اسقاط جواز بر هياول ةقاعدي مال

  
  1مسئوليت عدم ا يكاهش شرط از تعهد سقوط شرط زييتم. 2.2.3
 نيب كهي قرارداد. است» تيمسئول «و» شرط«ي حقوق ةواژ دو از مركب تيمسئول عدم شرط

ي بخش ا يتمام پرداختن از مسئول آن موجب به و شوديم بسته ندهيآي احتمال مسئول دهيد انيز
 شرط. )184: 1379ان،يكاتوز( شوديم دهينام» تيمسئول عدم شرط «،شوديم معاف خسارت از
 زييمتي مبنا بر تفاوت نيا و است متفاوت» تيمسئول عدم ا يديتحد «شرط با» تعهد سقوط«
 تعهد ؛شوديم جاديا تعهد نوع دو قرارداد هر در. شود يم هيتوج »تيمسئول «و» تعهد «نيب

                                                            
1. Les Clauses Exoneratoires Des Responsabilite 
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 ليدل به خواه هستند؛ قرارداد ميمستق مولود ن،ينخست تعهدات. 2هيثانو تعهد و 1 هياول ا ينينخست
 مفروض دقصي مبنا بر را، آنها قانون آنكه سبب به خواه و اندكرده حيتصر آنها به نيطرف آنكه
 موجود و شده واقع نينخست تعهدات طول دري ثانو تعهدات. كنديم منسوب قرارداد به نيطرف

 ضمانت قتيحق در و شونديم جاديا نينخست تعهدات نقض دنبال به كه هستند قرارداد بالقوه
 ،شود نقض متعهدي سو ازي تعهد كه يهنگام. )Beale, 1990: 159( دهنديم ليتشك را آني اجرا

 متعهدله بر وارد خسارت جبران آن، موضوع كه شوديم جاديا او ةعهد بر هيثانو تعهد كي
 در 3»تيمسئول« ةواژي خيتار ثيح از. شوديم ريتعب» تيمسئول «به هيثانو تعهد نيا از است؛
 واژه تنها بلكه. نداشت وجود شد، اصالحي مدن قانون كه. م۲۰۱۶ از قبل تا فرانسهي مدن قانون

 شديم ميتقس 5يقرارداد ريغ و 4يقرارداد به آن منبع برحسب كه بود شده استعمال »تعهد«
)Viney, 1989: 16( .جاديا اوي برا هيثانو تعهد ك ي،كنديم نقض را خود تعهد متعهد كه يزمان 
 منبع كه است آن بر دهيعق حاضر حال در. است متفاوت هياول تعهد با آن تيماه كه شوديم

 نيا زييتمي برا سبب نيهم به و باشد قرارداد هياول تعهد منبع هرچند است، انونق هيثانو تعهد
 لحاظ از واال اند دهينام» تيمسئول «را آن گردد،يم جاديا هياول تعهد نقض به دنبال هيثانو تعهد

» تيمسئول عدم شرط «از صحبت كهيزمان. است» تعهد«ي نوع هم» تيمسئول «تيماه و جوهره
ي برخ اگرچه. است هيثانو تعهد نيا كاهش ا ياسقاط منظور ،شوديم» تيئولمس ديتحد «اي
 مرحوم ليتحل مثال عنوان به. اند كرده خلط» تيمسئول سقوط «و» تعهد سقوط «شرط نيب هانيفق

 عدم ا يسقوط شرط «همان واقع در كه» بيطب برائت شرط «هيتوج مورد در جواهر صاحب
 قرار مطالعه مورد» برائت شرط «عنوان با فقه در كه است موضوعه حقوق در» تيمسئول

ي منطق لحاظ به كهي سنت و كيكالس راديا به پاسخ مقام در شانيا. است تأمل خور در رد،يگيم
 اسقاط «مصداق را آن و شديم گرفته» برائت شرط «اعتبار و جواز بر گراسنت هانيفقي سو از

ي تلق» تعهد سقوط شرط «نوع ك يرا» برائت طشر «دانستند،يم باطل كرده،ي تلق» جب يمالم
 برائت، شرط اعتبار و صحت در... « :است داشته مقرر خصوص نيا در شانيا. است كرده
 در كه است مال اتالف در اذن ةمنزل به برائت شرط كرد؛ ديترد توانينمي مال امور در كم دست
 مورد در است بيترت نيهم به... دگرد يم انجام عقالي سو از] آن منافع ليدل به [مواردي برخ
 در اذن ياعطا به مجاز شخص عقل و شرع حكم به كه) يجان وي جسم (يرماليغ يها انيز

 درمان موضوع است؛ گرفته قرار آن بر عقال رهيس كه استي مورد آن و است اضرار ا ياتالف
 راديا رد مقام در جواهر صاحب سخن مفهوم. )48: 43ج ق،1404 ،ينجف(» است موارد آن ازي ماريب

                                                            
1. Obligation Primaire 
2. Obligation Secondaire 
3. Responsabilite` 
4. Obligation Contractuelles 
5. Obligation Non Cotractuelles 
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 عدم «به تعهد پزشك اگر كه ستين معنا نيا به» برائت شرط «كه است آن» جب يلم ما اسقاط«
 كرد، اتالف راي گريد جان ا يجسم و كرد نقض ندهيآ در را» ريغ به اضرار عدم ا ير،يغ اتالف

 اسقاط «داقمص تا گردد اسقاط تعهد، آن نقض ازي ناش» تيمسئول «همان اي» ضمان «ش،يشاپيپ
 كه بدهد، را او جسم اتالف در اذن پزشك به ماريبكه  است آن ةمنزل به بلكه باشد،» جب يلم ما
 اذن بدون است متعهد پزشكي عن ياست؛» ماريب جسم اتالف عدم به تعهد سقوط «آن ةجينت
 ماريب ذنا با اما است، مسئول و ضامن ،شد وارد انيز اگر كه ،كندن وارد او جسم بهي انيز ماريب

ي اصدمه او جسم به ماريب اذن با اگر اساس نيا بر. ندارد وجود اتالف ترك به يتعهد نيچن
. گردد جاديا اوي برا تيمسئول و ضمان تبع به تا نگرفته صورتي تعهد نقض ،كند وارد
 بالتبع و ابد،ييم رييتغ ونيمد سود به ا يشده ساقط تعهد اصل ،»تعهد سقوط شرط «در سان نيبد

 تعهد» تيمسئول عدم شرط «در اما گردد،يمي منتف هم) تيمسئول (آن نقضي اجرا ضمانت
 شرط بحث مورد در گريد عبارت به. شوديم ساقط آن، نقض ازي ناش تيمسئول و استي باق

 ازي قرارداد تعهدات انجام عدم جهينت در و است مربوط گرمهيب هياول تعهد به حق سقوط
 تيماه زيتماي بررس. شودينم جاديا باشد وجه پرداخت كه گرمهيب ةياول تعهد گذار،مهيب جانب
 زيني عمل ةثمر بلكه ،يستني نظر صرفاً ،»تيمسئول عدم شرط «از» تعهد سقوط شرط«ي حقوق
 تعهدي اجرا ضمانت تنها ت،يمسئول كه) فرانسه و رانيا حقوق مانند(ي حقوقي هانظام در. دارد

 ريتقص همچون ،يماهوي هاتيمحدود تابع تيمسئول عدم شرطي اجرا و نفوذ و ستين
 باشد الزم اگر مثال رايب. دكر مشاهده توانيم را كيتفك نيا ةثمر است، نيسنگ وي عمد
ي نگهداري برا كه كند شرط مالك هيعل نيام و شودي نگهدار سردخانه دري فاسدشدني كاال
 عدم اثر در و رديگينم عهده به است مالزي معمولي كاالهاي برا آنچه از شيبي تعهد كاال از

ي حال چيه در نيام د،يآ وارد) مودع (كاال صاحب بهي خسارت سردخانه در كاالي نگهدار
 كه استي تعهد» وجود «تيمسئول ةجوهر است؛ نكردهي عهدشكن او رايز ندارد؛ تيمسئول

 اما). تعهد هشكا شرط (است نداشتهي تعهد مورد نيا در نيام آنكه حال باشد، شده» نقض«
 عبارت به (رديگيم عهده بر راي فاسدشدني كاال از مراقبت ةژيو تعهد كه حال نيع در او اگر
 به عرف حكم به زين قرارداد در حيتصر بدون رايز ؛كندينم شرط راي تعهد نيچن نبود گريد
 از عمد به قراردادي اجرا ةمرحل در و كند تيمسئول عدم شرط) است ملتزم خاص تعهد نيا

 تمام ديبا تيمسئول عدم شرط وجود رغميعل ،دورز امتناع سردخانه در كاالي نگهدار
 صورت در تيمسئول عدم شرط كه ليدل نيا به ،كند جبران را مالك به واردي هاخسارت
 شرط بر وارد استثنائات و هاتيمحدود سان نيبد. )Yates, 1982: 127( ستين نافذ عمد ارتكاب
 تنها) يامر قانون وي عموم نظم ،ياساس تعهد مخالف شرط بطالن (هدتع سقوط ا يكاهش
 ثيح از شد ذكر كه گونه همان تعهد كاهش شرط گريد عبارت به. است شرط اعتبار متوجه
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 تعهدات ا يقرارداد ازي ناشي اساس تعهد حذف شرط امكان عدم آن، ياستثنا و معتبري اصول
 ،نباشد گفته شيپ استثنائات مخالف تعهد اهشك شرط اگر اما. استي عموم نظم به مربوط
 تواندينم ،نگرفته عهده بري تعهد كهي فرد بيترت نيبد. شوديم تعهد كاهش ا يسقوط سبب

 باطل نيسنگ اي يعمد ريتقص ك يارتكاب جهت به را تعهد عدم شرط تا شود ريتقص مرتكب
 نظم خالف (شودي تلق معتبر انعقاد، ةمرحل در هرچند تيمسئول عدم شرط كه يدرحال م،يبدان

 عدم همچونيي هاتيمحدود تابع اجرا ةمرحل در آن نفوذ) نباشدي امر قانون اي يعموم
  .)40: 1393 زانلو،يا( است نيسنگ اي يعمد ريتقص ارتكاب

 
 شرط سـقوط تعهـد و بـر مبنـاي يكـي از              عنوان  به تحليل ماهيت شرط سقوط حق       .2.2.3

  اسباب سقوط تعهد
   حق، شرط سقوط تعهد استشرط سقوط )الف
 از خسارت جبران ةمطالب حق رفتن نيب از» حق سقوط شرط «اثر اگر شد گفته آنچه به توجه با

 نظر به باشد، مهيب قرارداد موضوع ةحادث وقوع فرض در گرمهيب تعهد سقوط و گذارمهيب طرف
 رايز ،است» تعهد سقوط «شرط نوع از مهيبي قراردادها در» حق سقوط شرط «كه رسديم

. باشد داشته» تيمسئول «عنوان كه هيثانو نه است، هياول تعهد نوع از گرمهيب تعهد نيا تيماه
 كه است گذار مهيب تعهد سو ك ياز است؛ عوض دوي دارا و معوض قرارداد ك يمهيب قرارداد
 بربرا در كه دارد قرار گرمهيب تعهد گر،يدي سو در است؛ مقرر مهيب حق پرداخت آن موضوع

 اجرا را آن ديباي قرارداد شروط با مطابق و مهيب نوع برحسب و گيرد مي عهده بر گذار مهيب
 گرفته قرار گرمهيب ةعهد بر مهيب قرارداد موجب به آنچه كه است روشن اساس نيا بر. كند

 قرارداد ضمن در اگر حال 1.است قرارداد نيطرفة اراد آن سبب كهي اهياول تعهد است؛» تعهد«
 گرمهيب آن، تحقق عدم اي يامر تحقق فرض در كه شود گنجاندهي شرط قانون حكم به ا يمهيب
 و شده ساقط گرمهيبي دادارقر تعهد شرط، نيا با گردد، معافي قرارداد تعهد نياي اجرا از

 منفسخ قرارداد شرط، تحقق با فاسخ شرط در كه تفاوت نيا با است؛ فاسخ شرط ك يهمانند
» تعهد «تنها» حق سقوط شرط «مورد در اما ،رود يم نيب از آن ازي ناش تعهدات نآ تبع به و شده
 دري حت .)de L'Isle, 1921: 191( .دهديم ادامه خود اتيح به قرارداد اصل و گردديم ساقط
 كه است گذارمهيب» تيمسئول «ينوع به گرمهيب تعهد موضوع اگرچه زين تيمسئول يمهيب مورد
 تعهد«ي نوع گرمهيب به نسبت اما است، شده جادياي قهر ضمان سبابا ازي ك ياثر در

 زين خسارت مهيب مورد در بيترت نيهم به. است مهيب قرارداد آن سبب كه است» يقرارداد

                                                            
رسد  نظر مي به آن داده است كه به» مسئوليت« آورده است، اما عنوان 1316 ة قانون بيم19 ةقانونگذار اين تعهد را در ماد. 1

، 1388جعفري لنگرودي، (گويند نمي»مسئوليت «د، تعهد مستقيم ناشي از عقد را اصطالحاً صحيح نباشد؛ زيرا چنانكه گفته ش
 ).532: 1ج
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 شد ذكر كه گونه همان مه،يب قرارداد در كه است روشن اساس نيا بر. است گونه نيا به تيوضع
 ميمستق تعهدي اجراي راستا در پردازد،يم ثالث شخص ا يگذارمهيب بهي وجه گرمهيب اگر

 اصطالح،  دركه آن، نقض ا يتعهد انجام عدم ازي ناش خسارت نه است، خودي قرارداد
  .)57: 1393 زانلو،يا( شوديم دهينام» تيمسئول«

  
  تعهد سقوط اسباب قالب در حق سقوط شرط تحليل) ب
 كه ميمواجه سؤال نيا با ،شود گرفته نظر در تعهد سقوط شرط عنوان به حق سقوط شرط اگر
ي مدن قانون در مندرج تعهدات سقوط اسباب از مستقل عنوان ك يديبا را حق سقوط شرط ايآ

 نظر به ؟شوديم شمرده تعهد سقوط اسباب عداد در خود و بوده اسباب ميقس اي دانست؟
 نيا بلكه. دانست اتتعهد سقوط اسباب ازي مستقل سبب توانينم را حق سقوط شرط رسديم

 توانيم اجمال به. است ليتحل قابلي مدن قانون در تعهد سقوط اسباب ازي ك يقالب در شرط
ي مدن قانون 264 مادة در مندرج تعهدات سقوط اسباب از سبب دو با حق سقوط شرط گفت

  .ميپردازيم آنها سهيمقا به نجايا در كه دارد مشابهت
  

  تهاتر -يكم
 ازي ك يتهاتري مدن قانون 264 مادة 5 بند مطابق دانست؟ تهاتر را حق سقوط شرط توانيم ايآ

 مطابق. است شده انيب آن احكامي مدن قانون 299- 294 مواد در و است تعهد سقوط اسباب
 كهي قيطر به گريكد يبه آنها ونيد نيب باشند ونيمد گريكد يمقابل نفر دو كه يزمان «،294 مادة
: انددهكر فيتعر نيچن را تهاتري حقوق نيدكتر. »شوديم حاصل تهاتر است مقرر ليذ مواد در
 آن نيكمتر زانيم تا دارند، گريكد يبرابر در شخص دو كهي ونيد مجموع ا ينيد دو تساقط«

 ان،يكاتوز( داننديمي حقوق عيوقا ةزمر در را آن تيماه ثيح از و )171: 5  ج،1392 ،يديشه(» دو
 مه،يب قرارداد در: دكر ليتحل نيچن نيا توانيم را تهاتر و حق قوطس شرط شباهت. )282: 1391

 رساندن حداقل به حادثه، وقوع يرسان اطالع جمله ازي قرارداد تعهد يفايا به متعهد گذارمهيب
. است شده نييتع او تعهد نقض جهينت حق سقوط و بوده خسارتي واقعي ابيارز اي خسارت

. است آن اثبات و ضرر ورود لزوم تعهد، نقض ،يدادقرار تيمسئول تحققي عموم طيشرا
 با را آنها انيم تيعل ةرابط و خود به انيز ورود و گذارمهيب تعهد نقض ديبا گرمهيب بيترت نيبد

 كه است علت آن به نيا. كند ثابت) طلبكار ضرر جبران(ي قرارداد تيمسئول هدف به توجه
 فراهم آني مقتض تنها بلكه ،دانست تيمسئول جاديا ةمنزل به توانينم را تعهد نقض صرف

 گرددينم اخذ بدهكار ازي خسارت باشد، دهينرس طلبكار بهي انيز اگر اساس نيا بر. شوديم
 نقض انيم تيعل ةرابط و گذارمهيب تعهد نقض گرمهيب اگر بيترت نيبد. )201: 4ج ،1392 ان،يكاتوز(

 در خود به خسارت ورود واقع در ،كند ثابت را مهيب قرارداد موضوع حادثه وقوع وي و تعهد
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ي قرارداد تيمسئول اركان گريد عبارت به و آنها انيم تيعل ةرابط و گذارمهيب تعهد نقض ةجينت
 وارده خسارت جبران خصوص در گذارمهيبي دعوا با اگر اساس نيا بر. است دهكر اثبات را

 خسارت بابت گذارمهيب نيد و خسارت نجبرا بابت از خود نيد تهاتر به توانديم گردد مواجه
  . كند استناد وارده
 تعهد نقض كه استي فرض در حق سقوط اوالً،: است مواجه اشكال دو با دگاهيد اما

 ،دانست تهاتر را آن توانينم صورت نيا ريغ در گردد، خسارت ورودي واقع سبب گذارمهيب
 اً،يثان ؛شودن وارد گرمهيب بهي انيز گذارهميب تعهد نقض ةجينت در كه دارد وجود امكان نيا چون
 به نسبت گرمهيب نيد. رنديگ قرار گريكد يمقابل در نيد دو كه شوديم واقعي زمان تهاتر

 توانينم و شوديم محقق گذارمهيب توسطي قرارداد تعهدات يفايا و حادثه وقوع با گذارمهيب
 تامه، علت آنكه حيتوض. شد تعهد جاديا به قائل مهيب قرارداد موضوع حادثه وقوع مجرد به

 جاديا تامه علت تا شود جمع ديبا نهايا كه مانع عدم و شرط ،)يمقتض (سبب از است مركب
 گرمهيب اما است، مهيب قرارداد ،يمقتض مه،يب قرارداد در. )208: 3  جق،1413 ،يقمي رزايم( گردد
 شرط مهيب قرارداد در مثال رايب. تسين مؤثر قرارداد نباشد شرط آن اگر و قرار دادهي شرط
 گرمهيب فتد،ين اتفاق گذارمهيبي سو از تعهد نيا اگر. است شده ن،يمع مهلت ظرف يرسان اطالع
 ازي قرارداد تعهدي فايا آن ريتأث شرط و است سبب قرارداد. ستين خسارت جبران به متعهد
  . گذاشت نخواهد را خود اثري مقتض ،است مفقود شرطي وقت. است گذارمهيب جانب
  
  معلق ابراء -دوم

 نظر صرف ارياخت به خود حق از دائن كه است نيا از عبارت ابراء«: يمدن قانون 289 مادة مطابق
 و ندانسته قيدق ابراء، قتيحق شناساندن جهت را ماده نيا عبارات حقوقداناني برخ. »كند

 نيد اسقاط از است عبارت ابراء«: شديم فيتعر نيچن ابراء كه بود نيا حق اندهكرد اظهار
 منحصراً كه استي عمل حق اسقاط. ستين حق اسقاط جزي زيچ ابراء نيبنابرا. »دائن لهيوس به
 قانون و قاعيا 1يفقه نظر از را ابراء تيماه. )133: 5ج ،1392 ،يديشه( است حق صاحب ارياخت در
 فقهاي برخ حال نيا با. )392 :1 ج،1391 ،يامام( است دهكري رويپي فقه مشهور نظر از رانياي مدن

 آن وقوع شرط را بدهكار قبول و عقد را ابراء مشهور نظر برخالفي حل سيادر ابن همچون
 و موضوع زدودني معن به ابراء، دگاهيد ك يطبقي مفهوم نظر از. )176: 3ج ق،1410،يحل( دانديم

 حق سقوط ابراء، گريد عبارت به. )305: 1  جق،1373 ،ينينائ( است ابراكننده ةذم از مطالبه حق

                                                            
 فاضل هندي، كشف اللثام، - ال يشترط في البراء القبول: 193: 3 جق،1410شهيد ثاني، ( اندغالب فقهاي اماميه بر اين عقيده. 1

 األول خيالش يقو من المبسوط  و الجواهر الفقه و إن ظهري كما ء يبش هايعل اإلبراء عدم رجوعه يف حتملي: 471: 7  جق،1416
 .)كيتمل الذمة ال يفألنّه إسقاط حقّ المطالبة بما 
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 توافق به مشروط و منوط و قراردادها ةزمر در ابراء سيانگل و فرانسه حقوق در. است طلبكار
 ت،يماه ثيح از را حق سقوط شرط توانيم ايآ كه است آن سؤال. )367: 1370 ان،يكاتوز( است
ي هيتنب تيماه حق سقوط شرط اگر رسديم نظر به دانست؟ گذارمهيب توسط گرمهيب ةذم ابراء
 گذار،مهيب جانب از تعهد نقض فرض در کنند توافق تواننديم قرارداد نيطرف ،باشد داشته

 نيا در. شود ساقط گردد،يم مستقر گرمهيب ةذم بر كه خسارت جبران ةمطالب بري و» حق«
 وارد ابراء نبود معلق بري اشكال و بود خواهد گذارمهيب تعهد نقض به معلق ابراء، صورت

 مربوط كه يدرصورت ،شود شناخته قاعيا ا يباشد عقد آن تيماه چه ابراء در قيتعل رايز ،ستين
 را آن قانون كهي موارد در جز معلق ابراء و سازدينم وارد آن اعتبار بري اخدشه ،باشد منشأ به

 و منجز ابراء نشاءا فرض، نيا در. )141: 5ج ،1392 ،يديشه( است حيصح ،باشد كرده اعالم باطل
 شدن الذمه يبر جهينت در. )376: 1370 ان،يكاتوز( است شرط تحقق به معلق) طلب طوسق (آن اثر
 مطالبه حق سقوط سبب ،شود واقع چنانچه كه است گذارمهيب تعهد نقض به مشروط گر،مهيب
  .است موافق طلبكار حق سقوط بري مبن ابراء مفهوم با موضوع نيا و شوديم
  
  حق سقوط شرط نفوذ و عتبارا .3

 15 مادة. شوديم مقرر قرارداد موجب به گاه و قانون ةيناح ازي گاه حق سقوطي اجرا ضمانت
 ةشعب يرأ و فرانسه ةميب قانون 112L-4 مادة و1316 ماه بهشتيارد 7 مصوب رانيا ةميب قانون
. است ذكر قابل نهيزم نيا در n 15.294 -94١ ،1996 ةيژوئ ۲ فرانسه،ي عال وانيدي مدن اول
 تواننديم نيطرف كه يا گونه به ،گردديم محسوب حق سقوط گريد منبع عنوان به نيطرف ةاراد

 حق قرارداد در مندرج تعهدات انجام از گذارمهيب تخلف صورت در كنند شرط قرارداد ضمن
ي اجرا ضمانت كهي فرض در. شود ساقط نهيزم نيا در گرمهيب فيتكل و خسارت جبران بر او

 از خارج در اما. كرد ديترد توانينم آن، اعتبار و صحت در مقررشده قانون در حق سقوط
  .دارد وجود ديترد قرارداد ضمن در حق سقوط شرط صحت خصوص دري قانون مصرح موارد
 

  مبناي ترديد در صحت و اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بيمه. 3.1
 قواعد وي منطق ةجنب ازي ك ياست؛ جنبه دو از حق سقوط شرط اعتبار و صحت در ديترد

  .يمصلحت حيث از گريد وي حقوق
  حقوق منطق حيث از ترديد .3.1.1

) خسارت ةميب در (گذار مهيب خسارت جبران مورد حسب گرمهيب تعهد موضوع چون قرارداد در
 است،همهيب ريسا در گذار مهيب بهي مبلغ پرداخت ا يو) تيمسئول ةميب در (ثالث شخص اي

                                                            
1. Les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d'assurance, les clauses de 
déchéance qui ne sont pas interdites par la loi. 
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 نيعوض ازي ك يگرمهيب تعهد كه است حيث آن از حق سقوط شرط اعتبار و صحت در ديترد
 شرط تواننديم نيطرف ايآ معوض عقد در كه است مطرح سؤال نيا و است مهيب قراردادي اصل
 از له مشروط مقابل طرفي سو از) عقد ضمن شرط(ي فرعي تعهد نقض فرض در كه كنند
 نيچن ايآ گردد؟ منفسخ قرارداد نكهيا بدون ،گردد معاف خودي دادقراري اصل تعهدي اجرا
 و دانستهي باق را معوض عقد توانيم ايآ ست؟ين معوض عقد ذاتي مقتضا خالفي شرط

 مقابل طرف كه يدرحال ،دانست خود تعهدي اجرا به ملتزم را) گذارمهيب (نيطرف ازي كي
 مخالف حق سقوط شرط گفت ديبا پاسخ در ست؟ين خود تعهدي اجرا به متعهد) گرمهيب(

 نيطرف قصد چون. ستيني احتمال خسارت جبران بري مبن گذارمهيب قبال در گرمهيب تعهد
 خسارت جبران بهي تعهد گذارمهيب قبال در گرمهيب كهي نحو به قرارداد انعقاد مه،يب قرارداد
 تعهداتي فايا نيتضم ينوع به حق، سقوط شرط درج از مقصود بلكه. ستين باشد، نداشته
» يخصوص مجازات«ي نوع توانيم را آن كاركرد و گذارمهيب طرف ازي قرارداد
1دانست

)Besson ، ١٩٣۶:٢٢۵; neraudau, guillot, 2018: 425 .(نظام دري امهيب ريغ مثال ك يدر 
 تواندينم ،كندينم اعالم را خود بودن وارث ماترك ميتقس انيجر در كهي وارث فرانسه،ي حقوق
ي حقوق تيوضع وارث اگر. كند مطالبه االرثحق و بياورد ناوارث زمرة در را خودش متعاقباً
 شرط اثر اساس نيا بر .)Carval, 1995: 166( شوديم هيتنب حق سقوط با ،كند اعالم بعداً را خود

 بلكه ،ستين خسارت جبران در گرمهيب تعهداتي تمام به نسبت مهيب قرارداد در حق سقوط
 نيهم به. است خاص حادثة ك يوقوع به نسبت گذارمهيب تعهدي فايا عدمي اجرا ضمانت
 جبران به مكلف همچنان ،دارد قرار مهيب پوشش تحت كهي گريد حوادث در گرمهيب سبب

 بلكه بردينم نيب از را گذارمهيب حقوق تمام مهيب قرارداد در حق سقوط نيبنابرا. است خسارت
 حق سقوط رو نيازا. شوديم اعمال قرارداد در مصرح و مشخصي دتعه به نسبت تنها

 يرسان اطالع در ريتأخ رو نيازا 2.گردديم محقق تعهد نقض با متناسب صورت به و ضرورتاً
 واقع كهي نقض با متناسب و خسارت جبران حق ازي بخش ا يتمام سقوط به توانديم حادثه
ي مقتض خالف را حق سقوط شرط توانينم نيبنابرا. )Sautel, 1999: 489( شودي منته شده،
  .دانست قرارداد مبطل و باطل و مهيب قرارداد ذات

 
  مصلحت رعايت حيث از يددتر. 3.1.2
 زيني مصلحت لحاظ به است، وارد حق سقوط شرط بري منطق لحاظ به كهي راديا از نظر صرف

ي سو از ناعادالنه شروط ليتحم موجب حق سقوط شرط زيتجو ايآ كه دارد وجود ديترد نيا
) گرمهيب (نيطرف ازي ك يمعمول طور به مهيبي قراردادها در ؟شودنمي گذارانمهيب به گرهامهيب

                                                            
1. Celui qui est déchu est « puni », la déchéance serait une veritable peine privée. 
2. La déchéance ne vient priver ni en de àni au-delà de ce que la cause demande. 
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 شرط همانندي گزاف شروط توانديم او و است، برخورداري برتري فن اي ياقتصاد قدرت از
 نيچن اضطرار سر از زين او و كند ليتحم) گذارمهيب (قرارداد گريد طرف به را حق سقوط
 فيضع برطرفي قو طرف ةاراد ليتحم موجبي شرط نيچن زيتجو ايآ. رديپذيم راي شرط
 امور وزارت شنهاديپ به بنا 27/04/84 خيتار در رانيوز أتيه كهي احهيال در ؟گردد ينم

ي فعل ةميب قانون نيگزيجا عنوان به ماده 109ي حاو) 25125/30255 ةشمار(يي دارا وي اقتصاد
 تواندينم گرمهيب كه شده حيتصر آن 10 مادة در است، كردهي اسالمي شورا مجلس ميقدت
 ربط يذ مقامات به خسارت اعالم در ريتأخ ا يو مقررات و نيقوان از تخلف ليدل به را گذارمهيب
 و نيقوان آنكه مگر ،كند محروم خسارت افتيدر از مدارك، و اسناد ةيته در ريتأخ ا يو

 در. باشد شده مشخص نامهمهيب در صراحت به ر،يتأخ به مربوط شروط ا ينظرمورد مقررات
 نيا در مقرري رهايتأخ به توانديمي صورت در گرمهيب «شده مقرر زين مزبوراليحة  11 مادة
: 1384 ،ينيام(» است شدهي و انيز موجب ريتأخ كند ثابت كه كند استناد گذارمهيب هيعل قانون

 و تعهدي فايا در ريتأخ جهينت در خسارت اثبات شرط گرفتن نظر در درسيم نظر به. )260
 بوده مصلحت تيرعاي برا خسارت جبران از تيمحروم به مربوط قواعد صراحت ضرورت

 به هنوز اديز زمان گذشت رغم به مذكور اليحة اما. دارد را آني اقتضا گذارمهيب از تيحما كه
 نيا در گريد دگاهيد حسب. است شده خارج زين سمجل كار دستور ازي حت و دهينرس بيتصو

 قيطر از قرارداد ليتعد و غبن اريخ از استفاده با حق سقوط شرط ابطال امكان خصوص
 وجود به گذارمهيب علم است الضرر غبن اريخي مبنا چون كه معنا نيا به است؛ آن حذف
 در گذارمهيب و استي حاقال قرارداد كي مهيب رايز ست؛ين آن اعمال مانع زين حق سقوط شرط
 ضرر به او اقدام ليدل توانينم را اوي آگاه و علم و است رفتهيپذ را قرارداد اضطرار طيشرا
 از شرط قراردادها حقوق قواعد مطابق گفت ديبا آن نقد در اما. )156: 1393 زانلو،يا( كردي تلق خود
. گردد اعمال شرط به نسبت بنغ كه ستين آنچنان عقد از شرط استقالل و كنديم تيتبع عقد
 الضرر آنكه جمله از دارد؛ وجودي راداتيا ،باشد الضرر غبن اريخي مبنا نكهيا در گريدي سو از

 بهي غبن معامله در اگر عالوه به. كند) اريخ (حكم اثبات تواندينم و كنديمي نف راي ضرر حكم
 اريخ نباشد، ضرر اگر و دارد وجود زين اريخ باشد ضرر جا هر دارد، اريخ مغبون ضرر، علت
 ضرري انتفا رغميعل بپردازد،ي مشتر به را ثمن التفاوت مابه غابن اگر كه يدرحال است؛ي منتف

 ،يلياسماع( دانست الضرر را غبن اريخي مبنا توانينم ليدل نيا به. است ثابت اريخ همچنان
 شروط به ديمق را حق قوطس شرط اعتبار فرانسه حقوق در شده سبب مالحظات نيا. )38: 1396
 بدون استفاده امكان گرمهيب قرارداد، انعقاد در نيطرفي آزاد رغم يعل تا كنندي ماهو وي شكل

ي شكل نظر از حق سقوط شرطي حقوق نظام نيا در. باشد نداشته را شرط نيا از شرط و ديق
 كدام انجام عدمي جراا ضمانت باشد مطلع گذارمهيب است الزم كه معنا نيا به ،باشد ديمق ديبا



  
 615                                                                                    شرط سقوط حق در قرارداد بيمه 

 صورت به آن نييتع تيقابل و شود نييتع قيدق صورت به ديباي عن ياست؛ حق سقوط او تعهد
 قرارداد كنندة ميتنظ گرمهيب رايز ،شوديم ريتفس گذارمهيب سود به مبهم شرط. ستيني كافي كل

 ريتفس هرگونه ازي خال و روشن شروط كند يم اقتضا گذارمهيب حقوق نيتأم قتيحق در. است
 شروطي انشا واقع در. شود نگارش نوشت زير صورت به دينبا شرط ن،يا بر عالوه. شود انشاء

 رو روبه چالش با را قرارداد آثار و شدهي تلق تين سوء بري ااماره توانديم زنوشتير صورت به
 شرط نيا. گردد درج درشت و واضح صورت به حق سقوط شرط است الزم نيهمچن. سازد

 قرار گرفتن ا يو متفاوت رنگ داشتن بودن، برجسته قيطر از آشكار صورت به قرارداد در دياب
 وي قرارداد شرط عنوان به حق سقوطي برا ديبا هايژگيو نيا. باشد صيتشخ قابل باكس در
. )Noguero, 2018: 1845( باشد داشته وجود است حق سقوط سبب آن فاءيا عدم كهي تعهد زين

 در كه راي حق سقوط شرطيي قضا روية و شود ديق مهيب قرارداد خود در ديبا حق سقوط شرط
 آنكه بدون (باشد شده مصوب مهيب شركت ةاساسنام اي يداخل ةنام نييآ داخل قرارداد، خارج

. )Lambert-Faivre, 2017: 43( است كرده اعالم باطل) برسد گذارمهيب اطالع بهي مقتض صورت به
 سقوط شرط مهيب قانون 113L-2 مادة وفق و 1989 دسامبر 31 قانون مطابقي ماهو لحاظ از

 را گذارمهيب تعهد انجام عدم جهينت در خود به انيز ورود گرمهيب كه است مؤثري وقت تنها حق
 ينيب شيپي قرارداد بند ك يقيطر از حق سقوط هرگاه«: رالذكرياخ ةماد مطابق. رساند اثبات به

 به منجر كهي موارد ا يو قرارداد موضوع حادثه وقوع ريتأخ با اعالم ليدل به مثال رايب ،شود
 كند اثبات كه كند استناد حق سقوط به توانديمي صورت در تنها گرمهيب گردد،يم خطر ديتشد
 رقابليغ ليدل به و زمينه نيهم در. »است شدهي و به خسارت موجب اظهارنامه ارسال در ريتأخ
 گذارمهيب طرف از تعهد نقض محض به خسارت جبران تعهد از رگمهيب تيمعاف بودن رشيپذ
 انگلستان 2015 ةميب قانون باشد، وارده خسارت با ارتباط يب تعهد نقض كهي زماني حت و

 در ابتدا. است داده انجام مهيبي قراردادها دري وارانت نقضي اجرا ضمانت دري مهم اصالحات
 سببي وارانت نقض كه تيفيك نيا به ؛كرد اصالح اري وارانت نقض عواقب 10 مادة 2 و 1 بند
 حالت به گرمهيب تعهدي وارانت نقض با بلكه ،گرددينم خسارت جبران تعهد از گرمهيب تيمعاف
 خسارت جبران به متعهد گرمهيب ،كند جبران را نقض گذارمهيب چنانچه و آمد خواهد در قيتعل

 به متعهد گذار مهيب كه باشدي مال خصوص در مهيب ادقراردي وارانت اگر مثال، رايب 1.بود خواهد
ي وارانت نقض فتد،ين اتفاق نصب مذكور خيتار تا و شود ليآور 1 خيتار تا سرقت ريآژ نصب
 تعهد ،گيرد انجام ريآژ نصب ليآور 15 مثال براي خيتار آن از پس چنانچه اما ،افتاده اتفاق

                                                            
1. Any rule of law that breach of a warranty (express or implied) in a contract of insurance 
results in the discharge of the insurer’s liability under the contract is abolished. 
-An insurer has no liability under a contract of insurance in respect of any loss occurring, or 
attributable to something happening, after a warranty (express or implied) in the contract has 
been breached but before the breach has been remedied. 
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 ليآور 15 تا 1 خيتار از گرمهيب تعهد بيترت بدين و ماند  مييباق خسارت جبران بر گرمهيب
 هدف. است سكير كاهش شروط بر تمركز مهيب قانون 11 مادة 1 بند در 1.بود خواهد معلق

 از. است ضرر به مربوط خاص مكان و زمان نوع، خصوص در سكير كاهش شروط، نيا
 جبران تعهد سقوط هب گرمهيب استناد امكان عدم به توانيم ماده نيا در مطرح موارد جمله

 كاهش شرط قالب در گذارمهيب به وارده خسارت با ارتباطيبي وارانت نقضي مبنا بر خسارت
 راتييتغ ةجينت. استي وارانت جمله از ها نامه مهيب شروطي تمام بر حاكم كه كرد اشاره سكير
 بدوني حتي انتوار نقض از استفاده با تواندينم گرمهيب كه است آن قانون از قسمت نيا در

 نكهيا اثبات با گذارمهيب سبب نيهم به. ورزد امتناع خسارت جبران از وارده خسارت با ارتباط
 بود خواهد برخوردار مهيب پوشش از ندارد، وارده خسارت باي ارتباط رفتهيپذ صورت نقض

 ند،يبب بيآس ليس ةجينت در شدهمهيب مال اگر مثال رايب). 2015 ةميب قانون 11 مادة 3 بند(
. كند استناد خسارت جبران عدم جهت پاشآب نصبي وارانت نقض به تواندينم گرمهيب
 يسوز آتش به پاشآب نصب تعهد و شده واقع ليس ةجينت در بيآس كه علت نيا بهي سادگ به

  .)The Law Commission and The Scottish Law Commission, 2014: 153( است مرتبط
  

  نتيجه. 4
 خطر تحقق وجود با دهد،يم اجازه گرمهيب به كه استي دفاع حق سقوطي اجرا ضمانت
 نهاد نيا. كند امتناع خود تعهد انجام از گذارمهيب تعهد انجام عدم علت به مهيب قرارداد موضوع

 نيا. است زيمتما استثنا شرط و انفساخ فسخ، ن،يتضم قيتعل جمله از مشابه ميمفاه ريسا از
 تعهد سقوط شروط ةزمر در اما ،دارد قرابتي مدن مجازات باي حقوق تيهما حيث از نهاد

 10 مواد مطابق و داردي همخوان) معلق ابراء (تعهد سقوط اسباب ازي ك يبا و شود  مي محسوب
 و گرمهيب رابطة دري قراردادي آزاد اصل ةيسا در مهيب قانون 35 مادة وي مدن قانون 230و
. دانست آن منابع نيترمهم جمله از توانيم را نيطرف ةاراد و نقانو. است معتبر گذارمهيب

 بهي حقوق منطق نظر از اول ؛است ديترد مورد نظر دو از حق سقوط شرط اعتبار الوصف مع
 ديترد. شود ليتحل مهيب قرارداد ذاتي مقتض وي اصل اثر خالف توانديم شرط نيا كه نحو نيا
 بوده قرارداد انعقاد در مختار گذارمهيب هرچند. است يمصلحت لحاظ از شرط نيا زيتجو گريد
 امكان اما دانست، شود قرارداد نفوذ عدم سبب كهي نحو به اراده بيع را اضطرار توانينم و

 صورت به حق سقوط اگر زمينه نيا در. دارد وجود حق سقوط شرطي قانون ويي قضا كنترل
 تا دهكر نييتع آن اعتبار دري ماهو وي شكل طيشرا فرانسه حقوق باشد، عقد ضمن در شرط
 در. گردديم قرارداد از آن حذف و شرطي اعتباريب سبب مذكور طيشرا تيرعا عدم كه آنجا

                                                            
1. http://www.clydco.com,Insurance Act 2015 :Shaking up a century of insurance law 



  
 617                                                                                    شرط سقوط حق در قرارداد بيمه 

 قانون در 1906 قانون دري وارانت نقضي اجرا ضمانت بودن نيسنگ توجه با انگلستان حقوق
كرده است  مقرر مهيب قانون 11 و 10 مواد در و گرفته انجامي اساس اصالحات 2015 ةميب

ي وارانت نقض با بلكه ،گرددينم خسارت جبران تعهد از گرمهيب تيمعاف سببي وارانت نقض
 نقض از استفاده با تواندينم گرمهيب بر اين افزون. آمد خواهد در قيتعل حالت به گرمهيب تعهد
 رانيا ةميب قانون در .ورزد امتناع خسارت جبران از وارده خسارت با ارتباط بدوني حتي وارانت
 رايي اجرا ضمانت نيچن قانونگذار است، موارد نيترمهم قضا از كه مورد ك يدر كم دست
 نيمع باشدي قرارداد شرط صورت به اگر اجرا ضمانت نيا تيوضع اما. است نموده مقرر

 دجاياي قانون راتييتغ تاكنون ،يقانونگذار قيطر از ابهام رفع براي تالش رغميعل و ستين
 ةنام نييآ ازي مواد در آن بودن درك قابل و طيشرا شدن نگاشته واضح به اشاره و است نشده
 1301 مادة مفاد به توجه با. ستيني كاف نظر به تخلف ةجينت نييتع بدون مه،يبي عالي شورا
 استفاده امكان. شوديم محسوب آن مفاد تمام رشيپذ مفهوم به قرارداد ليذ يامضاي مدن قانون

 تيتبع عقد از شرط رايز ،ستين ممكن زين شرط حذف قيطر از قرارداد ليتعد و غبن اريخ از
 اعمال شرط به نسبت را غبن قواعد بتوان كه ستين چنان آن عقد از شرط استقالل و كنديم

 نياي مبنا بر قرارداد از شرط حذف امكان تا ستين الضرر غبن اريخي مبنا آنكه ضمن. كرد
 رانيا ةميب حقوق در قرارداد ازي شرط نيچن حذف راهكار اساس نيا بر .شود هيتوج قاعده

 دري شروط نيچن شگرف ريتأث به توجه با و سبب نيهم به. است ديجدي طراح ازمندين
 نييتع و شرط تيماه قيدق نييتع جهت قانون وضع به نسبت عاجل اقدام مهيبي قراردادها
 .بود خواهد راهگشا آن احكام نييتع و نيمعي اجرا ضمانت
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Abstract 
In the insurance contract, assuming the fulfillment of the contractual 
conditions, the insurer is obliged to fulfill his obligation, to compensate the 
loss. Sometimes, despite the fulfillment of the conditions for claiming 
contractual rights for the policyholder (realization of contractual risk), based 
on the fulfillment of a matter that is typically a breach of obligation by the 
policyholder, the insurer is released from its obligation, which is interpreted 
as "Forfeiture ". The basis of this fall of the right can be according to the law 
or contractual condition. In foreign legal systems, the validity of the clause 
in the insurance contract is limited to specific cases and subject to 
compliance with conditions. In French law, the condition of "Forfeiture" is 
subject to limitations, both in terms of nature and form. In terms of form, the 
clause must be binding, in the sense that the insured must know precisely 
which of his obligations the forfeiture of the right is. It should also be written 
in clear and bold terms. From a substantive point of view, according to the 
law of December 31, 1989, it is effective only when the insurer proves that 
the loss occurred as a result of the policyholder's non-obligation. In the law 
of England, due to the seriousness of the guarantee of the implementation of 
the breach of warranty in the law of 1906, fundamental reforms were made 

                                                            
 Corresponding Author                                                        Email: makazemy@ut.ac.ir 

Received :25 July 2022 , Accepted: 28 September 2022                  ©  University of Tehran 
 



 
 
 

Private Law Studies Quarterly, 52(3) 2022 621 

in the insurance law of 2015 and in articles 10 and 11 of the insurance law, it 
is stipulated that the breach of the warranty does not exempt the insurer from 
the obligation to compensate the damage, but with the breach of the 
warranty, the insurer's obligation to will be suspended. In addition, the 
insurer cannot refuse to compensate the damage by using the breach of 
warranty even if it is not related to the damage. In Iranian law, in Article 15 
of the Insurance Law, this ruling is provided for the obligation to inform 
about the occurrence of an accident and to try to deal with the damage, but 
regarding whether the parties to the insurance contract can agree on this in 
other cases as well, or it should be considered limited to legally authorized 
cases, there is no text. In addition, the law is silent about the legal nature of 
this condition. The importance of examining the "condition of Forfeiture" is 
that such a condition is widely used by insurers in insurance contracts. While 
the provisions of this condition, the collapse of the most important effect of 
the insurance contract (one of its two cases); It means "Insurer's obligation to 
compensate". In addition, the explanation of the legal nature of this 
performance guarantee can help to explain the various aspects of this 
institution and the conditions of its impact on the legal relationship of the 
parties and adjust the superior position of the insurer in concluding the 
contract according to the supplementary nature of the insurance contract. 
The current research is an applied research and the method of collecting 
information is a library. The author's research method is descriptive, 
analytical and critical. The fundamental question is what is the legal nature 
of the " Forfeiture" in insurance contracts; furthermore, what are its validity 
conditions? It seems that the nature of this clause is "Falling Obligation" and 
can be analyzed in the form of causes of falling of obligations and it cannot 
be considered as a "Exclusion Clause" and the validity of this clause must be 
confirmed in the insurance contract based on the principle of contractual 
freedom. This research work is considered fundamental and at the same time 
practical, which tries to be discussed with an analytical approach and with 
descriptive, qualitative aspects and using library data to the extent necessary 
to conduct the research. In order to achieve this, first, according to the 
background, the required sources were prepared from Persian, English and 
French legal books and articles, and then according to their content and the 
analysis of the contents, the desired results, including the explanation of the 
legal nature of Clause Forfeiture in The insurance contract and its credit 
terms and conditions were obtained. 
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