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 چکیده

باارز نن را   یقو مصاد یمطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمال یراندر مقررات موضوعه ا یعقد احتمال
 یناده در ن یگرامور د یاامر  ینن بر مبنا یینمورد معامله نامعلوم بوده، تع یاست. در عقد احتمال یرفتهپذ

 یدد؛ لذا عقد موضوع بحث مفهومگر یم یجادعقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ا ین. اثر اگیرد یصورت م
 یزمتماا  یرا از عقد غرر یادشدهعقد  ی،از عقد معلق دارد. نامؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمال یزمتما
 متفاوت دارد.  یعقد مؤجل و عقد مشروط هم مفهوم یحقوق یبا نهادها ی. عقد احتمالسازد یم
اثر نن  یاست و نظر به وابستگ یا مغابنه یژگیو یدارا ینطرف ییقصد سودجو یبر مبنا یاحتمال عقد

بوده و  یعقد از جمله عقود عهد ینا ین. همچنباشد یوصف مستمر بودن م یعقد به عامل زمان دارا
  .باشد یم یزبودن ن یراستثناییغ یژگیو یدارا یاست. عقد احتمال یرمتقارنتعهدات غ یدارا

 کلیدی واژگان

 مستمر بودن، مغابنه. یرمؤثر،عقد معلق، غرر غ ی،عقد احتمال
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 مقدمه
تاثثیر  المللای   روابط تجاری داخلی و بیندر صنعتی و اقتصادی کنونی ارتباطی،  تتحوال

مسالم حااکم بار قراردادها)اصال لازوم      ه اصاول  شداین امر موجب  .اساسی داشته است
ادها، به تبا  عارم معاام،تی، نادیاده گرفتاه      دمعامله( در برخی قرار ردتعیین قطعی مو

ی یهاای بیماه در اناواع مفتلاف و ... قراردادهاا     ادمادت، قرارد  قراردادهای طاوالنی شود. 
ند. شاو  وفاور واقا  مای    باه  اماروز جامعاه  هستند که در این راستا و بر مبنای اقتضاااات  

)عقد جعالاه، گروبنادی،   وجود دارد مصادیقی از این قراردادها در مقررات موضوعه ایران 
ر کشورها از جملاه  دیگقانون مدنی ایران برخ،م قانون مدنی  ،اینوجود. با ..(.عقد بیمه 

عناوان   باا این قراردادها ندارد؛ لذا این قراردادهاا کاه    ةمند در حوز تصریحی قاعده ،مصر
کاه   باوده  ناشاناخته  ای بحث است، در حقوق ایاران پدیاده   ضوعای احتمالی موقرارداده

 ۀدر رویا دیادگاهی   ربناب تاننجا که ؛قرار داردای از ابهام  نن در هاله نثارماهیت، شرایط و 
معاونات  ) معلاق اسات   یماهیتااً عقاد  ، ی مصداق بارز عقد احتمالی یعنی عقد بیمهیقضا

، 9357جعفااری لنگاارودی،  (دیگاار دیاادگاهیو )00، ص9300یه، اقضااا ةنمااوزش قااو
اعمال خیار غابن را در عقاود احتماالی    ( 921و920، ص9303کاتوزیان، ؛ 292و299ص

نن اسات کاه عقاد     پرسا  تارین   اساس نفساتین و اساسای   این . براست  منتفی دانسته
در ایان مقالاه،    ،ترتیاب  یان ا هی است؟ بیها احتمالی چه مفهومی دارد و دارای چه ویژگی

 شاده، عقاد مشاف    ایان  اسااس مفهاوم    تا باراین  شود میتحلیل  احتمالیماهیت عقد 
 نیاز د و شاو روشن  عقد غرری و مشابه از جمله عقد معلقحقوقی با نهادهای  نناخت،ط 
ر ابعااد عقاد   دیگا ، تا با مشف  شدن گام نفست، تحقیق در گردد های نن معلوم ویژگی
 ةشرایط و نثار نن نیز فراهم نید. تحولی که حقوق مصر در حاوز  از جمله مبانی، احتمالی

ده و نماو تصاری   را معامله  رده و برخ،م قانون ایران قابلیت تعیین موکردتقنینی ایجاد 
لاذا الزم اسات    ، درخور توجاه اسات.  فتهاساس عقد احتمالی و مصادیق نن را پذیر این بر

اسااس   ایان  ن کشور نیاز باشاد. بار   ایق تطبیقی با حقو ۀحاضر واجد وصف و روی پژوه 
 .  پردازد میهای عقد احتمالی  حاضر به مفهوم عقد احتمالی و ویژگی ۀمقال

 مفهوم عقد احتمالی
کاه از یا     ای گوناه  به ؛شناخت دقیق عقد احتمالی است ،منظور از مفهوم عقد احتمالی 

روشنی مشف  گردد و از سوی دیگر اصط،ح عقد احتماالی   سو تعریف عقد احتمالی به
 از مفاهیم مشابه و مرتبط تمییز داده شود. 
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 تعریف عقد احتمالی. 1
تعریف عقد احتمالی، تعریف اصط،حی نن در فقه و حقاوق و   ۀاراابرای در مبحث حاضر 

کاه   . ازننجاا شود میهمچنین تعریف اصط،حی نن در حقوق مصر مطرح و نقد و تحلیل 
نفسات  لاذا   ،عنوان عقد احتمالی و برخی عناوین دیگر دارای تارادم مفهاومی هساتند   

تعریاف   ساسس گاردد،   اصاط،حات متارادم مرتفا  مای     خصاوص موجاود در   های ابهام
 ةتعریف برگزیاد گفته،  پس از نن، بر مبنای نقد و تحلیل پی و  ،اصط،حی عقد احتمالی

 .شود ارااه میعقد این 

 رفع ابهام .1.1
طور کلی عنوان عقد احتمالی و عناوین دیگری چون عقد غارری، عقاد شانسای، عقاد      به

ند. از میاان عنااوین   شاو  مای جای یکدیگر اساتفاده   هبفتکی، عقد معلق و عقد مفاطره ب
. اسات  عقد معلاق در قاانون مادنی سافن باه میاان نیاماده        خصوصجز در  گفته پی 
بندی عقود بر ایان مبناا خاودداری نماود؛       منباید از بررسی این عقود و تقسی ،اینوجودبا

ها   های عقود در قانون مدنی نیامده، اما تحقیق در این زمینه بندی تقسیم ۀزیرا اگرچه هم
   .9دشو میموجب شناخت ماهیت، شرایط و نثار عقود معین و غیرمعین  است ومفید 

یعنای   ؛ناد ا مترادم گفته پی های  رسد برخی از واژه نظر می گرفته به با تحقیق صورت
 یادشاده عقود  نبودناظر به ی  مفهوم و ی  نوع عقد هستند. با این تفصیل که به دلیل 

هاا را از حقاوق اروپاا باه      در قانون مدنی ایران، نویسندگان حقوقی از طریاق ترجماه نن  
اند و اخت،م عناوین از باب اخت،م سلیقه در ترجمه است. با این  هکردحقوق ایران وارد 

دو یاا    ننبندی عقود از حیث احتمالی بودن یکای از    در مقام تقسیم دیدگاهی وضی  کهت
 عبارت ۀقطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده که ترجم

Contrat Commutatif وContrat Aléatoire   قاانون   9122 ةو باه مااد   باوده
 بار را بندی عقود  تقسیم ،. بعضی(11، ص9302 شهیدی،) مدنی فرانسه ارجاع داده است

باه عقاد معاوضای     ،شاود  بودن ننچه سرانجام عایاد طارفین مای   یا معلوم مبنای نامعلوم 
و Contrat Commutatif عباارت   ۀنیاز ترجما   . این تقسیمندا کردهاحتمالی و معین تقسیم 

Aléatoire Contrat ۀ. برخاای دیگاار در ترجماا(992، ص9300کاتوزیااان، ) اساات 
 ناد زیارا معتقد  اناد،  کاار بارده   هعقد بفتکی را ب عنوان  Contrat Aléatoire عبارت

                                                           
 عوض بر کسی پوشیده نیست.برای نمونه، نتایج تحقیق در زمینۀ عقد معوض وغیرم .9
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)جعفاری   عناوان عقاد بفتکای رسااتر اسات      ،اقبال در این عقد وعلت دخالت شانس  هب
ترتیب، سه عنوان عقاد بفتکای، عقاد شانسای و      ینا هب. (202-2.7، ص9302لنگرودی، 

اسات و اخات،م عنااوین از بااب      Contrat Aléatoireعباارت   ۀعقد احتمالی ترجم
نااظر باه یا  ناوع عقاد       یادشدهاخت،م سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان 

نویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نماوده اسات؛ باا     یکی از همه این با است.
عقاد  حقاوقی بارای    هاای فقهای و   ی کاه در نوشاته  یها توجه به مثال این استدالل که با
شانسای باودن    دلیلبه  یادشدهعقود  ،از جمله گروبندی و قمار است، شانسی نورده شده

های فقهای و   مبنای مثال قصد انتقال مال اصوالً باطل هستند. اما عقد احتمالی بر نبودو 
2قرارداد مستمری، تراز از جمله عقود مشارکتی، ،حقوقی

 صحی  است اصوالً ،و عقد راعی 

 (.97، ص9301 و9300پیرهادی، )

 تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران .1.2
الغطاا(،   نجفای )کاشاف  ) برخی ،اینوجودعنوان عقد احتمالی در فقه مطرح نشده است. با

ظااهراً  نماوده،  عقد معاوضی را به عقد تقدیری و عقد تحقیقی تقسیم  3(991ص ،9351
 تارادم تقادیری را م عقاد  ( 99، ص01و9300پیرهادی، ؛ 920، ص9300محقق داماد، )

را  ، نن کاار بارده   جاای عقاد احتماالی، واژة تقادیری را باه      باه  اند و عقد احتمالی دانسته
عقد تقدیری عقدی است که حصول اثر نن منوط بار تقادیر   : »اند  چنین تعریف کرده این

عقود مذکور  ۀخاص است مث،ً مزارعه، مساقات، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله که در هم
داللت بر عقدی دارد که اثار نن   ،نید برمی این دیدگاهننچه از «. شود منجزاً واق  می منشث

در زمان انعقاد قرارداد در عالم اعتبار منجزاً ایجاد شده است، اما اثر نن در عالم مادی باه  
 معلق بر امر یا امور دیگر است. ،الحصول بودن دلیل مستقبل

مصادیق ایان عقاد    ،اینوجودتعریف نشده است. بادر قانون مدنی ایران عقد احتمالی 
نثار حقوقی در مبحاث اناواع    هم در قانون مدنی و هم در عرم جامعه وجود دارد؛ لذا در

عقاد  ایان ناوع   است. برخای در تعریاف    شدهاختصار بحث  عقد احتمالی بهدربارة عقود، 
صاول یکای از   که طرفین نن تعهد متقابل دارناد ولای و  »عقدی احتمالی است  ند،معتقد

                                                           
تعلیاف و حفاو و    بارای تراز عقدی است که ی  طرم مقدار معین و معلوم از دام متعلق به خاود را   .2

هاا را باه نسابتی تقسایم نمایناد و       دهد که مناف  و نتایج دام نگهداری در اختیار طرم مقابل قرار می
 .(220ص، 9302)جعفری لنگرودی،  کند طرم مقابل قبول و تعهد می

 )... و هی التی یکون حصول اثرها علی تقدیر خاص و ذل  کالمزارعه و المساقات(. .3
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تاوان نن   طرفین یا هر دو به اثر عقد، وابستگی به بفت و اتفاق دارد و در حین عقد نمای 

 . بعضی(05، صالف9307جعفری لنگرودی، ) «را تحدید و معین نمود مانند قمار و بیمه
عقد احتمالی عقد معوض است که در نن مقدار دو عوض وابسته به امار  » بر این اعتقادند
اسااس، از یا  ساو عقاد      . باراین (921، ص9303کاتوزیاان،  ) «نینده است نامعلومی در

معامله در زمان انعقاد قرارداد باه  رد احتمالی لزوماً عقدی معوض است و از سوی دیگر مو
ناظر بر حصول ی  عوض یا هار دو   ،نحوی مجهول است، که این جهل بنابر نظر نفست

بر مبناای مصاادیق عقاد    دو عوض است.  ناظر بر مقدار هر ،عوض است و بنابر نظر اخیر
عقد تنها مقدار دو عوض یا تنها وصول یکی از طرفین یاا  این رسد در  نظر می احتمالی به

 رایتواند مطرح شاود؛ با   مفتلفی می های تهر دو طرم به اثرعقد معلق نیست؛ بلکه حال
ضاین  تنها وصول هردو طارم باه عو   مثال در عقد گروبندی میزان عوضین معین است و

گار   حوادث، هام میازان تعهاد بیماه     ۀدر عقد بیم ، ونامشف  است )نقض تعریف اخیر(
   گذار به اثر عقد محتمل است )نقض تعریف نفست(. معلوم است و هم وصول بیمه نا

  تعریف از دیدگاه حقوق مصر .1.3
عناوان   بابف  چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود احتمالی اختصاص یافته و 

عقاد اراااه   ایان  تعریفای از   یادشاده این، در قانون وجودده است. باشمطرح  «عقودالغرر»
تحات   ق.م.م( 779 تاا  731 )موادماده  33ده و تنها مصادیق این عقد در سه فصل و شن

و  5(قرارداد مساتمری ) المرتب مدی الحیاه، 1(قمار و گروبندی) المقامره و الرهان عناوین
 .ده استش نورده 2(عقد بیمه) عقد التثمین
عقد احتمالی عقدی است که در نن التزام یکی از طرفین نسبت باه   ،ای نظریهمطابق 

الوقوع است؛ مثل قرارداد مساتمری و   به امر محتمل منوطمقدار عوض یا اصل وجود نن 
. حسب ننچه در قانون مدنی مصر در بحاث از مصاادیق   (79-72، ص9110)سعد،  بیمه

از یا  ساو ممکان     .انتقاد است قابلتعریف از جهاتی این  ،ده استشی ذکر عقد احتمال
بارای  ؛ (910ص، 9110السانهوری،  ) است التزام دوطرم در عقد احتمالی، معلاق باشاد  

در قرارداد گروبندی التزام هردو طرم معلق است. از ساوی دیگار، عقاد احتماالی      مثال
حاالی کاه    در ؛لزوماً عقدی معوض نیست و ممکن است عقود تبرعی هم احتماالی باشاد  

                                                           
 ق.م.م 710و 731مواد  .1

 ق.م.م 712الی  719مادة  .5

 ق.م.م 779الی  717مادة  .2
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گردد که عقد احتمالی معاوض اسات. درنهایات بارخ،م ننچاه در تعریاف        استنباط می
در قارارداد   بارای نموناه  باشاد؛   الحصاول  نمده، معلق علیه ممکان اسات قطعای    یادشده
نظاری   )السانهوری، هماان(.   7الحصاول اسات   بگیر امری قطعی فوت مستمری ،مستمری
عقد احتمالی را معادل عقد الغرر گرفته، که التزام طرفین )نه التزام یا  طارم( را   دیگر 
طور که  . همان(11، ص2000منصور، ) است  الوقوع نینده دانسته به عوامل محتمل منوط

ممکن اسات التازام    ،مبنای مصادیق عقود احتمالی در نقد تعریف نفست بیان گردید، بر
کاه تنهاا التازام     عقاد بیماه   برای مثاال، قاد عقد محتمل باشد؛ عهنگام ان یکی از طرفین

 التزام هاردو طارم  اینکه یا  0)المؤمن( معلق به وقوع حادثه و ورود خسارت است گر بیمه
ن خاود  میاا در مساابقات ورزشای    گروبنادی  برای نمونه،؛ باشدحین انعقاد عقد محتمل 

اماا تعریاف    .1گروبنادی اسات   ۀکنندگان که التزام هردو طارم معلاق باه نتیجا     شرکت
 ةترتیاب، نظار نویساند    یان ا هلزوماً التزام طرفین را احتمالی دانساته اسات. با    گفته پی 
علیاه لزومااً    معلاق  گفته، پی تعریف  برابراز این حیث قابل ایراد است. همچنین  یادشده

بار   همان ایراد پیشین مطرح است. برخای  خصوصالوقوع است که در این  امری محتمل
الوقاوع یاا    به امار محتمال   منوطاند که در عقد احتمالی التزام یکی از طرفین  این عقیده
 یادشاده معوض و یا غیرمعوض بودن عقد  همشف  است و بنازمان وقوع  باامری قطعی 

تاحدودی ایرادات دو تعریف  رسد نویسنده نظر می به .(71، ص9171)الصده، دندار اعتقاد
الوقوع بودن یاا   علیه مبنی بر محتمل زیرا از ی  سو وصف معلق ،را برطرم نموده پیشین
وقاوع عقاود    هو از ساوی دیگار با   اسات  طور کامل بیان داشته  هالحصول بودن را ب قطعی

 احتمالی تبرعی نیز اعتقاد دارد.
را باه خاود جلاب    دانان مصاری   حقوق نظرعقد احتمالی در فرانسه  ۀتوجه به پیشین

دانان فرانسوی در نقد و بررسای تعریاف عقاد احتماالی در قاانون       و تحلیل حقوق کرده،
اسااس    بهترین تعریف در حقوق مصار باشاد. باراین    ۀساز اراا زمینهاست توانسته  ،فرانسه
نن در زماان انعقااد عقاد نتوانناد مقادار ننچاه        عقد احتمالی عقدی است کاه طارفین  »

تحدیااد نن منااوط بااه اماار  نماینااد را معااین نماینااد و تعیااین و دریافاات یااا عطااا ماای
السنهوری، ) «الحصول که زمان وقوع نن معلوم نیست، است الوقوع نینده یا مسلم محتمل

                                                           
بر این اساس فوت منتف  در  ؛در حقوق ایران برخ،م حقوق مصر مدت قرارداد مستمری معین است .7

 ق.م(.  720 ةالحصول نیست )ماد ارداد امری محتمل است پس قطعیطول مدت قر

 ق.م.م 717موضوع مادة  .0

 ...«. شفصیاً فی العابالسابقون الرهان الذی یعقده فیما بینهم المتبارون »....ق.م.م:  710موضوع مادة  .1
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عقد احتمالی اختصاص به عقود معوض نادارد و   درستی، ، بهبر مبنای این تعریفهمان(. 

له در زمان  اگر موهوب برای مثالصورت احتمالی منعقد شود؛  هتواند ب عقد تبرعی هم می
ایان  نقدی که بر السهنوری، همان(. )کند مشف  نماید عقد نتواند مقدار ننچه را اخذ می

ای مصاادیق باارز نن در   توان وارد نمود نن است که در عقود احتمالی بر مبنا  تعریف می
بلکاه حصاول نن    ،تنهاا مقادار عاوض یاا عوضاین نامشاف  نیسات        ،قانون مدنی مصر

میزان  فقط در عقد بیمه نه نمونه رایتنهایی یا همراه با مقدار عوض نیز نامعلوم است؛ ب به
 گر مبنی بر پرداخت اصل خسارت نیز نامعلوم اسات  گر بلکه حصول تعهد بیمه تعهد بیمه

 ..م.م(ق 717 ةمادموضوع )

 تعریف برگزیده .1.4
بلکاه بایاد باه     ،دشاو فقهاا تثمال    ینرادر بایسات   تنها می تعریف هر عقد نه خصوصدر 

 باارة اسااس، از مجماوع ننچاه در    د. باراین گارد مصادیق نن در عرم و دکترین نیز توجه 
 رساد تعریاف جاام  و    نظار مای   هتعریف عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر ذکر شد، با 

 ایا  حصاول  ثیا معاملاه از ح  رداست کاه ماو   یعقد چنین باشد: احتمالی این کامل عقد
 اماور  اینن به امر   یو تشف نییو تع باشدنامشف   نیعوض ایعوض  از ،دوهر ای زانیم
 گردد. منوطالحصول(  یقطع ایالحصول  )ممکن یگرید

 تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای مشابه

و عقاد   ،عقد احتمالی با عقد معلق، عقد مشروط، عقد مفاطره، عقد غرری این بف ،در 
 . شوند میمؤجل مقایسه 

  عقد احتمالی و عقد معلق. 1
د. گارد  طاور منجاز واقا  مای     هتراضی و توافق طرفین برای انعقاد عقاد با   ،عقد معلق در
عقاد، معلاق باه     دیگر در تطابق ایجاب و قبول تعلیقی وجود ندارد؛ اما تحقق اثر عبارت به

اتوزیاان،  ک؛ 70ص  ،9307جعفری لنگارودی،  ؛ 927، ص9373)امامی،  امر دیگری است
. (902، ص9300بروجاااردی عباااده، ؛ 27، ص9301صااافایی، ؛ 52، ص9303ناصااار، 
زیارا عقاد،    ؛استبردن اصط،ح عقد معلق مبتنی بر مسامحه  کار هبسان گفته شده  بدین

عقاد   ۀ. ننچه باعث مقایسا )کاتوزیان، ناصر، همان( بلکه اثر عقد معلق است ،معلق نیست
وجود نوعی تعلیق در هر دو عقد است. همین امار باعاث    ،شود احتمالی با عقد معلق می
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عقد احتمالی حقاوق فرانساه را باا    ( 929و 920، ص9300)محقق داماد،  شده که بعضی
تنهاا فارق    ناد قدعقد معلق حقوق ایران نهاد حقوقی واحد تصور نمایند. برخی دیگر معت

عقد احتمالی اماری شانسای و    علیه در ن عقد معلق و عقد احتمالی نن است که معلقمیا
الوقاوع   محتمال  الوقوع است که امار  درحالی که در عقد معلق امری محتمل ؛اتفاقی است

نن است کاه در   اخیر نظر ایراد .(207، ص9302جعفری لنگرودی، ) اعم از شانسی است
درحاالی کاه    ؛علیه است به وقوع معلق وابستهو  نید وجود نمی هعقد معلق اثر اصلی عقد ب

شود و تنها تعیاین میازان یاا حصاول عاوض یاا        در عقد احتمالی این اثر منجزاً واق  می
مثال عقد جعاله کاه عقادی احتماالی اسات باا       رایاست؛ ب یبه امر دیگر منوطعوضین 
اساس عامل به انجام ننچه برعهاده داشاته    این گردد و بر اصلی نن ایجاد میاثر  ،وقوع عقد
.م(. در این عقد تنها حصاول عوضاین معلاق گردیاده     ق 525 ةنماید )ماد میاقدام است، 

گاردد   است که با وقوع امر محتمل یا قطعی، حصول عوضاین بارای طارفین ایجااد مای     
معلاق   یادشدهکه چنانچه عقد  درحالی ؛جعل برای عامل( کار عامل برای جاعل و ۀ)نتیج
عامال باه تعهاد     ترتیاب،  این هشد و ب علیه حادث نمی اثر اصلی عقد تا وقوع معلق ،بود می

هاای دو نهااد    تفااوت  ،اسااس  باراین  کرد. اقدام نمی بود خود مبنی بر ننچه برعهده گرفته
 و ویژگای حقوقی از حیث اعتبار و عادم اعتباار، مبناای تعلیاق، ناوع تعلیاق و نثاار نن،        

 .دشو  تحلیل می بررسی وعلیه  معلق

 تفاوت از حیث اعتبار و عدم اعتبار (الف
 ،9379)اماامی،   صاحت عقاد معلاق تردیادی وجاود نادارد       خصوصدر حقوق ایران در 

، 9301صافایی،  ؛ 70، ص 9307ری لنگارودی،  جعفا ؛ 51، ص9303کاتوزیان، ؛ 922ص
تردیاد   حال . درحالی که صحت عقد احتمالی م(902، ص9300بروجردی عبده، ؛ 27ص

اماامی،  ؛ 921ص ،9303)کاتوزیاان،  است و مبنای تردید در اعتبار نن غرری بودن است 
؛ یعنی میزان یا حصاول عاوض یاا    (929و920ص ،9300محقق داماد، ؛ 921، ص9379

معاملاه   ردام انعقاد عقد قابل تعیین نیست. لذا اصل لازوم رفا  ابهاام از ماو    عوضین هنگ
از  یادشاده مفدوش و معامله محمول بر بط،ن است. بناابراین تفااوت دو نهااد حقاوقی     

 جهت اعتبار و عدم اعتبار داللت بر متفاوت بودن نن دو دارد.  
و مصاادیق نن  گذار عقد احتماالی   قانونهمچنان که گفته شد،  ،در قانون مدنی مصر

معاملاه کاه    ردقابلیت تعیین مو ۀرسد بر مبنای نظری نظر می لذا به. کرده است تصری  را
، نسبت به مشروعیت ایان  است دهشی بودن عقد احتمالی تحلیل یانغیراستث ۀذیل نظری
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ز حقوقی مصر تردیدی وجود ندارد. در حقوق مصر عقد معلاق نیا   یات و نرایعقد در نظر

(. ایان عقاد در   100م، ص2000)السانهوری،  فته شاده اسات   عنوان عقد صحی  پذیر به
 قانون مدنی مصر ذیل عنوان األوصام المعدله ألثار االلتازام )الشارط...( مطارح گردیاده     

 225 ةبه عبارت دیگر در صدر فصل، عنوان شرط را برای تعلیق نورده است. مااد  90؛است
الوقاوع نیناده    محتمال  ۀرفتن تعهد نن معلق بر حادثا  که وجود یا ازبینرا ق.م.م عقدی 

نظر به اینکه هر دو عقد احتمالی و عقد معلق در حقوق  .99عقد معلق دانسته است ،باشد
 وجود ندارد. یادشدهن دو نهاد حقوقی میالذا از این حیث تمایزی  است،مصر معتبر 

 تفاوت از حیث مبنای تعلیق (ب
طرفین است؛ به عبارت دیگر به خواسات و   ةقراردادها ارادقاعدتاً عامل اساسی تعلیق در 

طرفین است که اثر قراردادشان معلق باشد یا منجز. این درحاالی اسات کاه اصاوالً      ةاراد
جعفاری لنگارودی،   ) معاملاه اسات   رداقتضای احتمالی بودن قرارداد، ماهیات ذاتای ماو   

وجاود   کاه در نیناده باه    ییطور مثال در قرارداد نسبت به اشیا (. به103و102، ص9307
ماهیات   ،معامله از حیاث حصاول نن در نیناده    ردد، علت اصلی احتمالی بودن موننی می

طرفین  ةدخالت اراد ةبودن نن است. در این عقود گسترنمعامله یعنی موجود رد ذاتی مو
مبنای اصلی تعلیق در قراردادهاا صارفاً    ،ترتیب ینا هتنها در پذیرفتن چنین قالبی است. ب

معاملاه   رداما مبنای اصلی احتمالی بودن قراردادها اصوالً اقتضای ماو  ،طرفین است ةرادا
 ت. اس

 717 ةاین امر در حقوق مصر نیز صادق است؛ برای مثال در عقد بیماه موضاوع مااد   
گر واجد وصف التزام به تثدیه گردد، در زمان انعقاد قرارداد بیمه،  اینکه تعهد بیمه ،ق.م.م

گر و در مقابال   تعهد بیمه رسیدن نتیجه ت؛ به عبارت دیگر حصول یا بهامری محتمل اس
 ،چنین تعلیق اثر تعهاد  احتمالی است. پس این ۀبه حادث منوطگر  عدم حصول تعهد بیمه

 ةترتیب قاعدتاً مبنای تعلیق در عقاود احتماالی اراد   ینا هطرفین ندارد. ب ةارتباطی به اراد
توانند نوع حادثه را تعیاین   که طرفین قرارداد می یادشدهة طرفین نیست. البته طبق ماد

ولی مبناای   ،تواند تثثیر داشته باشد طور محدود می طرفین به ةتوان گفت اراد می ،نمایند
ر مصادیق عقد احتمالی از جمله قرارداد مساتمری و قارارداد   دیگاصلی تعلیق نیست. در 

                                                           
 ق.م.م. 270تا 225مواد  .90

یکون التزام معلقا علی شرط إذا کان وجوده أو زواله مترتبا علی أمر مستقبل غیر »ق.م.م:  225مادة  .99
 .«محقق الوقوع
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اثر معلق تعهد یاا   ،تر به عبارت روشنگروبندی نیز مبنای تعلیق ماهیت ذاتی عقد است؛ 
طارفین عقاد، در زماان     ةتحت هیچ شرایطی بنابه خواسات و اراد  یادشدهتعهدات عقود 

ق.م.م  270 تاا  225همچناان کاه از ماواد     ،اینوجودگاردد. باا   انعقاد قرارداد، منجز نمی
ی احتماالی در  ا اینکه ایجاد یا ازبین رفتن اثر قراردادی معلق بر حادثه ،دشو  استنباط می
 طرفین است. ةقاعدتاً بنا به خواست و اراد ،نینده گردد

 تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن  ج(
پاس تعلیاق از ناوع تعلیاق در      ،گردد اثر اصلی عقاد اسات   در عقد معلق، ننچه معلق می
-71ص، 9303کاتوزیاان،  )شود علیه اثر اصلی عقد جاری می منشث است که با وقوع معلق

 شاود  درحالی که درعقد احتمالی منشث منجزاً واق  می ؛(25-70ص ،9302شهیدی، ؛ 59
التازام باه    بلکاه  ،شاود  ( و اثر اصلی نن معلق نمای 991ص ،9122الغطا(،  نجفی )کاشف)

عقود احتمالی با وقوع عقد حاصال   تر، تعهد ناشی از شود. به عبارت روشن تثدیه معلق می
حصاول تعهاد یاا     علت نامشف  بودن میازان یاا   ثدیه یا تسلیم بهاما التزام به ت ،شود می

پس تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در  ،تعهدات طرفین معلق به امر یا امور دیگر است
منشث است؛ درحالی که تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تثدیه یاا التازام   

که یکی از اناواع عقاود احتماالی اسات، باا       مثال در عقد گروبندی رایب .به تسلیم است
انعقاد عقد، تعهدات هری  از طرفین مبنی بار پرداخات مبلاع معاین باه طارم مقابال        

اساس هری  از طرفین حق الزام همادیگر بارای انجاام مساابقه را      نید. براین وجود می به
تعهد به  ردومبلع م ۀ(، اما التزام هری  از طرفین به تثدی213، ص9373کاتوزیان، ) دارد

طرم مقابل، معلق به برنده شدن اوست. این درحالی است کاه چنانچاه عقاد گروبنادی     
دو طارم تاا    ،به علت معلق بودن اثر اصلی عقد )تعهدات هری  از طرفین( ،بود معلق می
متفااوت باودن دو    .ندی بر انجام مسابقه را نداشات علیه حق الزام همدیگر مبن وقوع معلق
علیاه در عقاد معلاق موجاب      عدم وقاوع معلاق   است،موجب شده  تهگف پی نوع تعلیق 

عناوان   باا بحثای   ،انفساخ عقد گردد، اما در عقد احتماالی عقاد همچناان صاحی  باوده     
 د.  شو یتعهدات عقیم مطرح م

به تحقاق   منوطدر حقوق مصر جریان اثر اصلی عقد معلق محتمل است و وجود نن 
الوجود است که تنها میازان ساود و    اما عقد احتمالی، عقدی محقق .92شرط تعلیقی است

                                                           
 ق.م.م. 225مادة  .92



 299 ... یعقد احتمال یتماه یلتحل یقیتطب ۀمطالع 

 
رساد در   نظر مای  ترتیب به ینا ه. ب(100ص ،2000)السنهوری،  ضرر طرفین نامعلوم است

ی که در عقاد  یاما از ننجا ،تعلیق در منشث است ،حقوق مصر نیز نوع تعلیق در عقد معلق
و  پس منشث منجازاً واقا  شاده اسات     ،دوش  احتمالی با وقوع عقد اثر اصلی نن جاری می

عقد معلق در حقوق مصر شامل تعلیق در زوال اثار عقاد نیاز     .تعلیقی در نن وجود ندارد
ی که در عقد احتمالی در هیچ صورت تعلیقی نسابت  یق.م.م(. از ننجا 225 ة)ماد دشو  می

ری بارای دو  توان گفت این تفاوت وجاه تماایز دیگا    لذا می ،به زوال اثر عقد وجود ندارد
عقاد معلاق تنهاا شاامل      ،قانون مدنی ایاران  901 ةاست. طبق ماد یادشدهنهاد حقوقی 

ترتیاب   یان ا هبا  ؛دشو  یلیق در ایجاد اثر عقد است و تعلیق در زوال اثر عقد را شامل نمعت
  وجه تمایز اخیر در حقوق ایران مطرح نیست.

 علیه  الوقوع بودن معلق تفاوت بر مبنای خصوصیت محتمل د(
ی )محقق )عامل الوقوع بودن نن است علیه در عقد معلق، محتمل های معلق یکی از ویژگی

، 9302شهیدی،؛ 95، ص2000لسنهوری،ا؛ 90، ص9105بحرانی، ؛ 77ص ،9191ثانی(، 
علیاه در   درحالی کاه معلاق   (.290ص ،9312یزدانیان، ؛ 52، ص9303کاتوزیان، ؛ 25ص

الصاده،  ؛ 910، ص9110)السانهوری،   ل باشاد الحصاو  عقد احتمالی ممکن اسات قطعای  
گاذار   عمر که عقدی احتمالی است فوت بیمه ۀمثال در قرارداد بیم رای؛ ب(71، ص9112
ق.ب.ا(.  23ة الحصول است )مااد  گذار امری قطعی عنوان عامل تعیین میزان تعهد بیمه به

الحصاول اسات، عقاد وصایت      علیه در نن قطعی از مصادیق دیگر عقود احتمالی که معلق
، نامشاف   گفتاه  پی تملیکی نسبت به سهم مشاعی از ترکه است. عامل احتمالی عقد 

وصیت از یا    ضوعوصیت است. حصول یا عدم حصول مو ضوعبودن حصول و میزان مو
وصیت از سوی دیگر، موکول به فاوت موصای و عادم رجاوع      ضوعسو و تعیین میزان مو

علیه نیز  از لحاظ اخت،م در خصوصیت معلق یادشدهد حقوقی ترتیب دو نها ینا هاوست. ب
 .هستندمتفاوت 

 93الوقوع بودن نن است علیه در عقد معلق محتمل در حقوق مصر یکی از اوصام معلق
هرچناد زماان    ،این در برخی از عقاود احتماالی  وجود . با(95م)پ(، ص2000)السنهوری،
حادثه  ،عبارتی د؛ بهشو یولی در هر حال واق  م ،نامعلوم است ۀ احتمالی نیندةوقوع حادث
مثاال در   رایب .(910ص ،9110السنهوری، ؛ 71، ص9171)الصده،  الحصول است قطعی

                                                           
 ق.م.م. 225مادة  .93
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ی که این قرارداد برای طول عمار منتفا    یازننجا ،)المرتب مدی الحیاه( قرارداد مستمری
لذا باید گفت  ،تق.م.م.( و زمان فوت او نامشف  اس 712 ة)ماد باشد یا شف  ثالث می
ولای نظار باه اینکاه در هار حاال فاوت صاورت          ،فوت نامعلوم اسات  ۀزمان وقوع حادث

الحصول است. بنابراین در قارارداد مساتمری، کاه     حادثه قطعیاین باید گفت  ،پذیرد می
ترتیب در حقاوق   ینا هباشد. ب الحصول می علیه امری قطعی نوعی عقد احتمالی است، معلق

از حیاث   ،عقاد احتماالی و عقاد معلاق     ،حقاوق ایاران دو نهااد حقاوقی    مصر نیز مانند 
 با هم متفاوت هستند. هایی از جنبهعلیه  معلق

 عقد احتمالی و عقد مشروط  .2
ق.م  231 ةمااد  ۀگانا  عقد مشروط عقدی است که ماهیت نن باه شارطی از شاروط ساه    

و عقاد احتماالی دو   قد مشاروط  ع (.971ص، 9379امامی، ؛ 07، ص9302شهیدی، ) مشروط گردد
؛ زیرا از ی  سو در عقد احتماالی میازان تعهاد یاا تعهادات      هستندنهاد حقوقی متفاوت 

طرفین هنگام عقد معین نیست، اما در عقد مشروط میازان عاوض یاا عوضاین معاین و      
هم احتماالی   معلوم است. البته اگر در عقد احتمالی شرطی از شروط فوق درج شود عقد

سوی دیگر در عقد احتمالی التزام طرم یا طرفین عقد باه تثدیاه    از و هم مشروط است.
درحاالی کاه    ؛(55، ص9310امینای،  ) الحصول است الوقوع یا قطعی به امر محتمل منوط

عقد منجزاً هنگاام عقاد    ضوعمو ۀدر عقد مشروط هم اثر عقد و هم التزام طرفین به تثدی
 دیگر حق الازام دارد. همچناین،  شود و در صورت تفلف هری  از طرفین، طرم  واق  می

درحاالی   ؛(921ص ،9303کاتوزیاان،  ) عقد احتمالی خاص عقد معوض است از دیدگاهی دیگر،
 319 ةعقود غیرمعوض هم امکان دارد. درنهایات برابار مااد    خصوصکه عقد مشروط در 
عنوان  ه، عقد مشروط ب«بی  ممکن است مطلق باشد یا مشروط...»دارد:  ق.م که مقرر می

این در حالی است کاه عناوان   و گذار ایران بوده  کی از تقسیمات عقود مورد توجه قانونی
گذار نباوده   قانون نظرکار نرفته و در تقسیمات عقود مورد  هعقد احتمالی در قانون مدنی ب

 است.
  یصرت بوده،در قانون مدنی مصر، عقد مشروط به مفهومی که در حقوق ایران مطرح 

ین، ذیل بند ی  از فصل اول از بااب ساوم کتااب اول قاانون مادنی      اوجود. بااست دهشن
از ی  سو داللت بر  ،دشو  نمده است. ننچه از این مواد استنباط می« الشرط»مصر عنوان 
عقاد مشاروط    ،و از سوی دیگر داللت بر عقد معلق دارد. به عباارت دیگار   ،عقد مشروط

زیرا شرط قیدشده ناظر  ،معلق استده است. عقد شزیرا در ضمن عقد شرطی قید  ،است
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ن مفهوم عقد مشاروط  میارسد حقوق مصر  نظر می ترتیب به ینا هبر تعلیق اثر عقد است. ب

وجه تماایز دو   شمارشاساس در مقام  این ده است. برکرو عقد معلق نوعی اخت،ط ایجاد 
تماالی  های عقد معلاق و عقاد اح   همان تفاوت ،نهاد حقوقی عقد مشروط و عقد احتمالی

 مطرح است.

14عقد احتمالی و عقد مخاطره .3
 

طور عمادی خطار و    هعقد مفاطره، عقد مالی معوض یا غیرمعوض است که طرفین نن ب
عماوم جامعاه اسات )جنباه      نیازو این استقبال از خطر  اند ریس  را در نن دخالت داده

مشاترکات   یادشده دو عقد .(207و205، ص9307جعفری لنگارودی،  )بیمه  و ضمانمانند  ؛نوعی(
خطار.  پاذیرش  عمادی باودن   و عماومی،   نیااز ، وجود خطر ماورد  از جمله ؛زیادی دارند

تفاوت نفست اینکه عقد احتماالی باه    ؛تفاوت اساسی دارند گفته پی ، عقود  اینوجودبا
 ردشود و اصوالً احتمالی بودن ماو  احتمالی خوانده می ،معامله ردنامشف  بودن مو دلیل

ذات عقد است؛ اما عقاد مفااطره    ءمعامله از حیث حصول یا میزان عوض یا عوضین، جز
عقد ضامان   ،ترتیب ینا هشود. ب وجود خطر عمدی در نن عقد مفاطره خوانده می دلیلبه 

زیارا   ،(207و205، ص9302جعفاری لنگارودی،   ) اماا عقاد احتماالی نیسات     ،عقد مفاطره اسات 
بودن عقد است و ارتباطی باه   ای مسامحه علت نه بهع نامشف  بودن میزان دین مضمون

معامله در عقود احتمالی باه دلیال    ردقطعی مونشدن درحالی که تعیین  ؛نداردذات عقد 
از یا  ساو    ،روی درخات  در بیا  میاوه   برای نمونه، .بلیت تعیین قطعی استقا نداشتن
حسب  رمعامله در هنگام انعقاد قرارداد ب ردمعامله و از سوی دیگر میزان مو ردحصول مو

عنوان عقد مفااطره در قاانون مادنی مصار و      طور قطعی ممکن نیست. به عدم کمال نن
در حقاوق مصار    گفتاه  پی دو عقد  ۀ؛ لذا مقایساست هشدمقررات موضوعه مصر مطرح ن

 .باشد میمنتفی 

                                                           
هاا وجاود دارد، اصاط،ح عقاود      ی عقودی که نوعی خطر و غارر ذاتای در ماهیات نن   یبرای شناسا .91

پیرهاادی،  ؛ 921، ص9303)کاتوزیاان،   کاار رفتاه اسات    هیشتر با احتمالی در متون حقوقی جدید ب
م، 9110ساعد،  ؛ باه بعاد   911، ص9371وحادتی شابیری،   ؛ 70، ص9307رفیعای،  ؛ ، همان9300
(. البته در قانون مدنی جدید مصار عناوان   71، ص9112الصده، ؛ 11، ص9110السنهوری، ؛ 79ص
 .کار رفته است هجای عقد احتمالی ب هالغرر ب عقود
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 عقد احتمالی و عقد مؤجل .4
نن است که التازام طارفین یاا     ،شود حتمالی میننچه موجب شباهت عقد مؤجل و عقد ا

ی  طرم به تثدیه هنگام انعقاد عقد در هردو عمل حقاوقی وجاود نادارد و موکاول باه      
زیارا از یا  ساو، در عقاد      ،حقوقی متفاوت هساتند  این دو نهاد ،اینوجودنینده است. با
درحاالی   ؛تمیزان عوضین هنگام انعقاد عقد معلوم و معین اسا  ،رف  غرر دلیلمؤجل به 

از ساوی   .که در عقد احتمالی میزان یا حصول تعهد یا تعهادات طارفین معلاوم نیسات    
درحالی که التزام به  ؛محتمل است ۀبه حادث منوطالتزام به تثدیه در عقد احتمالی  ،دیگر

هاای ایان دو    د. از دیگر تفاوتشو یتثدیه در عقد مؤجل در زمان معین و قطعی حاصل م
توجاه   عناوان یکای از تقسایمات عقاود ماورد      ت که عقاد مؤجال باه   نهاد حقوقی نن اس

اماا عقاد احتماالی در قاانون مطارح نشاده اسات.         ،95ق.م.م( 319)مادة  بودهگذار  قانون
اما در عقاد   ،شود همچنین در عقد مؤجل صرم رسیدن زمان موردنظر، التزام حاصل می

 اصل وقوع نن محتمل است.   ،علیه هم معین باشد احتمالی اگر زمان وقوع معلق
در حقوق مصر بند دو از فصل اول از باب سوم کتاب اول قانون مدنی مصار باه عقاد    

 271 تاا  279 )ماواد اسات   دهشا مطارح  « األجال » مؤجل اختصاص یافته و ذیل عنوان
درصورتی که اجرا یاا انقضاای تعهادی     92ق.م.م 279 ةق.م.م.(. مطابق بند اول و دوم ماد

اساس تنها تفاوت عقاد مؤجال    این عقد مؤجل است. بر ،الوقوع باشد حتمی ۀبه واقعمنوط 
انقضاای اثار    خصاوص در حقوق ایران و مصر این است که در حقوق مصر عقد مؤجل در 

وجه  بارةاما در حقوق ایران تنها ناظر بر زمان اجرای تعهد است. در ،عقد نیز جریان دارد
هاای   وق مصر باید گفات اصاوالً هماان تفااوت    تمایز دو قرارداد احتمالی و مؤجل در حق

ای که اجرا یا زوال  ؛ یعنی اوالً در عقد مؤجل حادثهوجود داردشده در حقوق ایران  مطرح
اما این حادثاه در   ،ق.م.م.( 279 ةماد 2)بند  الحصول است به نن شده حتمی منوطتعهد 

ثانیاً برخ،م قراردادهای احتمالی که میازان   ؛الوقوع است قرارداد احتمالی قاعدتاً محتمل
در عقود مؤجل عوضاین   ،یا حصول عوض یا عوضین در زمان انعقاد قرارداد محتمل است

   کنند. گردند یا قابلیت تعیین پیدا می طور قطعی تعیین می معامله یا به ردحسب مو

                                                           
بی  ممکن است ..... و نیز ممکان اسات کاه بارای تسالیم تماام یاا        »دارد:  ق.م مقرر می 319 ةماد .95

 «.تمام یا قسمتی از ثمن أجلی قرار داده باشد ۀقسمتی از بی  یا برای تثدی

( یکون االلتزام ألجل إذا کان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا علی امر مستقبل محقاق الوقاوع.   9:»279مادة  .92
 «.( و یعتبر األمر محقق الوقوع متی کان وقعه محتما، ولو لم یعرم الوقت الذی یق  فیه.2
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17عقد احتمالی و عقد غرری .5
 

اسات کاه امکاان دساتیابی خریادار بار مبیا          یا غرری معاملاه  ۀ، معاملدر حقوق ایران
یاباد و مبیا  در معارض     گاه بر مبی  دسات نمای   یا خریدار بداند که هیچ ،احتمالی بوده

یاا   (919ص ،9301کاتوزیاان،  ؛ 991، ص9300)بروجاردی عباده،    خطر و زیاان باشاد  
معاملاه در نن وجاود داشاته     ردعقدی است که احتمال حصول ضرر ناشی از جهل به مو

از لحااظ جهال    گفتاه  پی دو نهاد حقوقی  .90(101، ص9305)جعفری لنگرودی،  اشدب
 زیرا ،باشند میماهیتی جداگانه  دارای اینوجودبا ؛معامله مشترک هستند ردنسبت به مو

معامله یا حصاول نن یاا هاردو بار مبناای       رددر عقد احتمالی تعیین و تحدید میزان مو
این خود معیاری برای رف  غرر است. درحاالی  که گیرد  معیاری ثابت در نینده صورت می

                                                           
قهاا،  ده است. مطاابق نظار برخای ف   شعقد غرری در نظر فقهای امامیه در دو مفهوم مفتلف مطرح  .97

معامله در نن مجهول باشد عقد غرری است. پیروان این نظر خود نیاز باه دو گاروه     ردعقدی که مو
ها جهل نسبت باه رسایدن شایء باه دسات       ( از نن235، ص 9391برخی)عاملی،  اند؛ شدهتقسیم 
( قلمرو جهل را گسترش 290، ص9199)انصاری،  در مقابل، برخی دیگر ؛دانند الیه را غرر می منتقل
جهل نسبت به اصل وجود مبی  یا حصول مبی  یا صفات مبی  از حیاث کمیات و کیفیات را     ،داده
شده که در نظر اهل لغت، غرر باه معنای جهال نورده     رو به روبا این ایراد  یادشده. نظر دانند یغرر م

(. در فقه امامیه عقاد غارری باه مفهاوم عقادی کاه       217، ص9129)امام خمینی )ره(،  نشده است
دانند نیز به دو گاروه   خطر می ایاست. فقیهانی که غرر را به معن رفتهکار  همن خطر باشد نیز بمتض
، 9101)نجفی، دانناد  مای غرر را جهل به صفات و مقدار مبیا    ،برخی از این گروه ؛شوند می  تقسیم
غارر تنهاا در    ،؛ به عبارت دیگریستنظر نوردخطر م ،(. مطابق این نظر در مفهوم غرر مطلق330ص

بیا    جهل به صفات و مقدار مبی  وجود دارد و جهل نسبت به اصل وجود مبی  غرر نیست؛ زیرا در
اما بی  همچنان صحی  ، سردرختی و سایر محصوالت زراعی قبل از برداشت، اگرچه خطر وجود دارد

خطار ناشای از    تار از  است. این نظر با این ایراد مواجه شده است که خطر ناشی از اصل مبیا  مهام  
اند کاه از   (. برخی دیگر از فقها خطر را احتمال ضرری دانسته220، ص9199)انصاری،  صفات است

اطمینان به وجود مال یا  نداشتن به دلیلصورت احتمال ضرر یا   نظر عق، قابل اجتناب باشد. در این
 و وصاف مبیا  اسات    اطمینان به مقادار، جانس   نداشتناطمینان به قابلیت تسلیم مال یا  نداشتن
ده شغرر در عقد غرری در دو مفهوم مطرح  ،اهل سنت ینظر فقها از (.291ق، ص9197ای،  )مراغه
؛ 911ص، 9130)سرخسای،   در ی  مفهوم به معنی ننچه پوشیده و پایان نن مجهاول باشاد   ؛است

جاود  و در مفهوم دیگر به معنی چیزی کاه و  ،(929، ص9159ابن تیمیه، ؛ 223، ص9311کاسانی، 
 (.223، ص9311)کاسانی،  نن مشف  نیست نبودیا 

از قانون مدنی بر مبنای رف  غرر  یعقد غرری و غرر تعریف نشده، اما مواد ،در حقوق موضوعه ایران .90
 2، بناد  292، 910مااده   3، بناد  359، 109، 172، 120، 310مواد  ) در معامله تنظیم یافته است

 و ... .(. 312، 233ماده 
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ای برای رف  جهالت و غرر وجود نادارد و احتماال نازاع و     کننده که در عقد غرری تعیین
بلکه در  ،معامله مجهول است ردتنها مو به عبارت دیگر در عقد غرری نه ؛ضرر وجود دارد

ذاتی بودن غارر موجاود    .استو سرنوشت قرارداد نامشف   یستنینده نیز قابل تعیین ن
در عقد احتمالی و عرضی بودن غرر موجاود در عقاد غارری تفااوت دیگاری اسات کاه        

 .91دکن دو نهاد حقوقی را مشف  میاین ماهیت متفاوت 
مطارح شاده    «عقد احتمالی»در قانون مدنی قدیم مصر به تب  حقوق فرانسه عنوان 

جای عقاد احتماالی باا حفاو هماان       هب «الغرر عقود»اما در قانون جدید مصر عنوان  ،بود
محاور   ،طور کلی با توجه به مناب  فقهی و مواد قانون مادنی  همصادیق نورده شده است. ب

 رددر قادرت بار تسالیم ماو     یاد کلی معام،ت غرری تردید در اصل وجود معامله یاا ترد 
(. 11، ص9319السانهوری،  )معامله و یا جهل نسبت باه مقادار، جانس و وصاف اسات      

ی که در حقوق مصر غرر به دو نوع مؤثر و غیرمؤثر در صحت عقاد تقسایم شاده    یازننجا
ماورد   اسات،  مقادار نن زیااد  اگر یا  ،است که مقدار نن کم باشد نناست و غرر غیرمؤثر 
نظار   لاذا باه   ؛به بعاد(  31، ص9113 الضریر،؛ 11، ص9319)السنهوری،نیاز جامعه باشد 

دارای غارر غیرماؤثر   کند،  میاستقبال  از ننکه جامعه  غرر )عقد احتمالی(الرسد عقد  می
به عباارت دیگار عقاد احتماالی باه      . مؤثر باطل استاما عقد غرری  ،صحی  است و بوده
اینکه مبتنی بر احکام عرم جامعه بوده و جامعه برای رف  نیاز و هماهنگ شدن باا   دلیل
ر نن غیرمؤثر در صحت قارارداد  غرر موجود د ،الملل به نن نیاز دارد معام،تی بین ۀجامع

عق، از غرر  ۀاینکه جامعدلیل اما عقد غرری به  ،بوده و قرارداد مبتنی بر نن صحی  است
 مؤثر در صحت عقد بوده و موجب بط،ن است. ،جویند موجود در نن دوری می

 های عقد احتمالی  ویژگی
ی یغیراساتثنا  و ،باودن مساتمر   ،غیرمتقارن بودن تعهادات  ،عهدی بودن ،ای بودن مغابنه
 د:شو  های عقد احتمالی است که به شرح زیر مطرح می ، از ویژگینبود

                                                           
  ینن نوع غرری که از اجزا .یا از نوع عرضیاست در صورت وجود غرر در قرارداد، غرر یا از نوع ذاتی . 91

شی،ت.  ةمثال قرارداد بیمه، عقد مضاربه، تراز و قرارداد اجار رایب ؛غرر ذاتی است ،ماهیت عقد باشد
اینکاه جامعاه از نن    علت اما غرر عرضی به ،این غرر به علت استقبال جامعه از نن مبطل عقد نیست

 (.102، ص9307و مبطل عقد است )جعفری لنگرودی،  نن را نهی کردهنبی )ص(  ،کند دوری می



 294 ... یعقد احتمال یتماه یلتحل یقیتطب ۀمطالع 

 

 ای بودن هبنمغا .1
ناوع  اصالی ایان    ویژگیدیگر دارند و یکطرفین سعی در مغبون نمودن  ای عقد مغابنهدر 
کاتوزیاان،  ؛ 299-292، ص9351جعفری لنگرودی، ) قابلیت تحقق خیار غبن است ،دعق

 قانون مادنی نماده اسات    729 ة(. مبنای قانون این تقسیم در ماد920-921ص ،9303
 رددر حقوق ایران به دلیل نامعلوم بودن میزان ماو . (299، ص9351جعفری لنگرودی، )

باه   ؛خیار غبن وجود نادارد  یادشدهنظر بر نن است که در عقود در عقود احتمالی معامله 
فین نسبت به میزان عوضین عقد تساامحی  عبارت دیگر به دلیل تسامحی بودن بنای طر

 ،9303کاتوزیاان،  ؛ 299ص ،9351، جعفری لنگارودی ) بوده، لذا خیار غبن وجود ندارد
قابل ایراد است، زیرا از ی  سو با توجاه باه مصاادیق عقاود      گفته پی (. مطلب 921ص

. دارناد ی یجوبیمه، طرفین از انعقاد این عقود قصد سود و ازجمله عقود مضاربه، احتمالی
لذا اگرچه میزان عوضین در عقد احتمالی هنگام انعقاد عقد مشف  نیسات، اماا معیاار    

شود. پس بر مبنای همین معیار ثابات، ارزش   تعادل ارزش عوضین تعیین می برایثابتی 
 ،هم متعادل و متقابل هساتند و در صاورت بهام خاوردن ایان تعاادل       عوضین نسبت به

کاه معیاار تساام  در    ایناز سوی دیگر، نظر باه   .را داردمغبون حق استناد به خیار غبن 
عقود مطلق نیست و عقود ممکن اسات از جهتای مساامحه و از جهات دیگار مساامحه       

 ،باودن میازان عوضاین هنگاام عقاد     نمشاف    به دلیلعقد مضاربه  برای مثال، نباشد؛
محه ارزش عوضاین غیرمساا   ،وجود معیار مشف  برای تعادل به علتاما  ،مسامحه است

نکاردن  یعنی مغابنه است. بنابراین در عقود احتمالی اگرچه طارفین نسابت باه تعیاین     
اما از لحااظ تعاادل ارزش عوضاین     ،قطعی عوضین در هنگام انعقاد قرارداد تسام  دارند

توان گفت اعمال خیار غبن در صورت وجود شرایط نن باا تردیاد    لذا می ؛تسامحی ندارند
  .یستمواجه ن

نداشاتن  تاثثیر   ،یکی از مبانی صحت عقود احتماالی  ،بنابر نظر غالب، در حقوق مصر
یکی از  ،تر همان(. به عبارت روشن، 9112الصده،؛ 910، ص9110السهنوری، ) غبن است

 شرایط تحقق غابن معاین باودن عوضاین در عقاود معاوض هنگاام انعقااد عقاد اسات          
(. در عقود احتماالی میازان عوضاین    33ص ،2005قاسم، ؛ 31-10، ص2090الرشدان، )

غبن در عقود احتمالی قابل تصاور نیسات. بناابراین در     پس ،هنگام عقد مشف  نیست
البته در حقوق مصر خیاار   .شود نمی شمردهعقود مغابنه  ءجز حقوق مصر عقود احتمالی

 ،اینوجود(. باا 291-295، ص2090)الرشدان،  غبن تنها در برخی عقود قابل تحقق است
ماوازات ماوارد خااص غابن مطارح       استغ،ل را باه  ةقاعد 921 ةقانون مدنی مصر در ماد
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و هاوس او  ا هرکس در اثر ضعف نفاس دیگاری یاا هاو     ،قاعدهاین موجب  نموده است. به
قاضای حاق تعادیل یاا بطا،ن معاملاه را        ،ای با عوضین غیرمتعادل منعقد نماید معامله

ل شرط لزوم تعیین قطعی عوضین هنگام انعقااد  استغ، ةخواهد داشت. برای اعمال قاعد
در عقود احتماالی چنانچاه عوضاین بار      ،ترتیب ینا هق.م.م.(. ب 921) قرارداد الزم نیست
ی  طارم از   ةتعادل در اثر سوءاستفاد نبودنامتعادل باشد و این  ةشد مبنای معیار تعیین
محکماه بناا باه     ،اساتغ،ل  ةطباق قاعاد   ،و هوس طارم دیگار باشاد    اضعف نفس یا هو

   درخواست مغبون حق تعدیل یا بط،ن معامله را دارد.

 عهدی بودن .2
 .20ایجاد، سقوط و انتقال تعهد برای یا  طارم یاا طارفین اسات      عقد عهدی،اثر اصلی 

، 9379 )اماامی،  ق.م در بااب وصایت اسات    022و  025مواد   ،مبنای قانونی این تقسیم
، 9302افتفاااری، ؛ 03-01ص ،9302، شااهیدی؛ 75-09، ص9303کاتوزیااان،  ؛50ص
جعفاری لنگارودی،   )عهدی بودن اسات   ،های عقد احتمالی . یکی دیگر از ویژگی(57ص

یا  از   شود. اماا هایچ   تعهد ایجاد می درنگ ی. با وقوع این دسته از عقود ب، همان(9307
 یبه امر یا امور دیگار  منوطمعامله ندارد، زیرا التزام به تثدیه  ردمو ۀطرفین التزام به تثدی

، 9309عرفانی، )از: عقد بیمه  ندا ترین عقود احتمالی عهدی عبارت مثال، مهم رایاست. ب
گر است، عقد مضااربه   گذار در مقابل تعهد بیمه که تعهد بیمه( 17، ص02بابایی، ؛ 50ص
که اثر اصلی نن تعهدات متقابل مالا  و عامال اسات،    ( 71ص، 9310سکوتی نسیمی، )

)بااریکلو،   ق.م به تعهد تعریف شده اسات، عقاود مشاارکتی    525 ةجعاله که در مادعقد 
 برایکه تعهد عامل به انجام کار در مقابل تعهد مال  به تسلیم مال ( 15و23، ص9300

بندی عقد بار ایان مقسام مطارح      . در حقوق مصر تقسیمگیرد انجام کار موضوع قرار می
 .قابل تحلیل نیست صرر حقوق مترتیب این ویژگی د ینا هب است؛ دهشن

 غیرمتقارن بودن تعهدات طرفین. 3

زمان نبودن اجرا( تعهدات طرفین  های عقد احتمالی غیرمتقارن بودن )هم دیگر ویژگی از

                                                           
و معتقاد باه عهادی باودن تماام عقاود        اند  فایده دانسته بیبندی را  تقسیم ایندانان  بعضی از حقوق .20

یا    ۀبارای ارااا   . بعضی دیگر ضمن انتقااد از نظار اخیار   (32، ص9301)جعفری لنگرودی، هستند
سسس عقود غیرتملیکی را باه   ،عقود را به تملیکی و غیرتملیکی تقسیم نموده نفست ،جام   تقسیم

 .(20، ص9305اللهی،  )محقق داماد و نعمتاند   کردهعهدی و غیرعهدی تقسیم 
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ویژگی در عقود احتماالی معاوض مطارح اسات. منظاور از غیرمتقاارن باودن        این است. 

اجارای تعهادات متقابال     تعهدات طرفین در عقود احتمالی معوض نن اسات کاه زماان   
زمان اجارای   ،تر ؛ به عبارت روشن(33، ص9303باقرزاده و نوری یوشاانلوای،  ) طرفین، واحد نیست
مثال در عقاد جعالاه جاعال     رایحال و تعهد دیگری حال نیست. ب ،تعهد یکی از طرفین

عقود وقتی ملزم به تسلیم جعل به عامل است که عامل تعهد خود را انجام داده باشد. در 
تا زمانی که صاحب سرمایه و صاحب زمین، سرمایه و زماین   ،مشارکتی مزارعه و مضاربه
 590 و 592 ة)مااد  عامل ملزم به انجام تعهد خود نیسات  است، را به عامل تسلیم نکرده

زیارا   ق.م.م(، 377)ماادة   حق حبس وجود ندارد ةقابلیت اعمال قاعد ،اساس این ق.م(. بر
بااقرزاده و  )زمان( است  حبس وجود دو عوض متقابل و متقارن )همشرط اجرای قاعده حق 

 300ماواد   ۀاین باا مطالعا  وجودباا (. 90)ب(، ص9377سکوتی نسیمی، ؛ 33ص، 9303نوری یوشانلویی، 
رسد در عقودی که تعهدات طرفین نن  نظر می ق.ت به 531 و 533ق.م و همچنین مواد 

تعهاد طرفای کاه    نشدن  مبنی بر اجرا )مث،ً ورشکستگی( قطعی ۀزمان نیست و قرین هم
تواناد از اجارای تعهاد     طرفی که تعهد او حال است مای  ،تعهد او مؤجل است وجود دارد

29ای معقول و مطابق با انصام است باز زند و این قاعده خود سر
. 

 در عقود احتمالی زمان اجرای تعهدات طارفین  ،در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران
بایاد   نفستگذار  بیمه ،حوادث ۀدر عقد بیم برای نمونه،زمان نیست.  در عقود معوض هم

گار   اما زمان اجرای تعهد بیماه  ؛ق.م.م.(717عهده گرفته را پرداخت نماید)ماده  اقساط به
گذار نیست و از سوی دیگر قابلیت اجارای نن در   زمان با اجرای تعهد بیمه از ی  سو هم
)الازام  اسات  زمان  . در قرارداد گروبندی، تعهدات مقدماتی طرفین همدارد نینده احتمال

ی که حصول تعهد اصلی یکی از یدیگر( اما از ننجایکطرفین مبنی بر اجرای مسابقه علیه 
یاا  لذا بحث متقارن باودن   ،باشد طرفین موجب عقیم ماندن حصول تعهد طرم دیگر می

 ی است. حق حبس در قانون مدنی مصرتعهدات طرفین در قرارداد گروبندی منتفنبودن 
 عنوان یکی از وسایل تضمین حق مطرح گردیاده  از فصل سوم بف  دوم( به 2)ذیل بند 
متعهد تا زماانی کاه طارم مقابال      22قانون مدنی مصر 212 ةماد 9 . به موجب بنداست

 ،اقدام به اجرای تعهد خود ننموده یا تضمین کافی برای اجرای تعهد خود نساسرده اسات  

                                                           
 .90، ص9303باقرزاده و نوری یوشانلوای، برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.  .29
( لکل من التزام بثداء شیء أن یمتن  عن الوفاء به، مادام الداان لم یعرض الوفاء 9) -ق.م.م 212مادة  .22

بالتزام مترتب علیه بسبب التزام المدین و مترتبط به، أو مادام الداان لم یقام بتقادیم تاامین کاام     
 للوفاء بالتزامه هذا.
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در عقاود   گفته پی  ةرسد برابر ماد نظر می تواند از اجرای تعهدش خودداری نماید. به یم
طرفای کاه تعهادش حاال اسات بتواناد از        ،احتمالی که دارای تعهدات غیرمتقارن است

   د او مؤجل است تضمین بگیرد و سسس اقدام به اجرای تعهد خود نماید.هطرفی که تع

 مستمر بودن عقود احتمالی .4
اسات  تعیاین و اجارای تعهادات ناشای از نن وابساته باه عامال زماان          ،عقد مستمردر 

میازان تعهاد یاا     ،در عقود احتمالی هنگاام انعقااد عقاد    .(01-05، ص9303)کاتوزیان، 
گاردد.   مای  تعیاین غیارمعین  معاین یاا   تعهدات طرفین مشف  نیست و در مدت زمان 

ز جملاه عقاود   نثاار نن باه زماان، ا   اساس، عقود احتمالی به جهت وابستگی تحقق  این بر
باباایی،  ؛ 05ص ،9303کاتوزیاان،  ؛ 11، ص9309)عرفاانی،  عقاد بیماه    .هستندمستمر 
 مضااربه و مزارعه، مساقات (، 12و29، ص9300)باریکلو،  عقود مشارکتی (،10، ص9302

داناان،   ق . بعضی از حقوندقرارداد مستمرهایی از  نمونه ،((72، ص9310 )سکوتی نسیمی،
اناد    کامال حاق حابس دانساته     نشادن  جمله نثار مستمر بودن عقود احتمالی را اجرا از

حاق   ةقاعد نشدن زیرا اجرا ،قابل ایراد است گفته پی مطلب (. 02ص ،9303)کاتوزیان، 
غیرمتقاارن باودن تعهادات طارفین اسات و       دلیال حبس در عقود احتمالی معاوض باه   

، 9303باقرزاده و ناوری یوشاانلویی،   ) داردن یادشدهمستمربودن عقود  ویژگیارتباطی به 
 ةاماا قاعاد   ،(1م، ص9115)منصاور،   23مثال عقد اجاره از عقد مستمر است رایب(؛ 1ص

؛ 913، ص 9110الساانهوری، ) د و هریاا  از طاارفینشااو  حااق حاابس در نن اجاارا ماای
توانند از دادن عین مساتثجره   ( می(32و 35، ص9300بیگدلی، ؛ 12، ص9303 شهیدی،

و اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرم مقابل موکاول   کنندو عوض معلوم خودداری 
زماان(   وجود تعهدات متقابال و متقاارن )هام    ،حبس ةنمایند. بنابراین شرط اجرای قاعد
حاق حابس    ةخاودی خاود موجاب ساقوط اجارای قاعاد       هاست و مستمر بودن عقود با 

 شود. نمی
)العقاد  عقاد مساتمر عقاد باا اجارای متنااوب        ،رحقوق مصر به تب  حقوق فرانساه د

 مسااتمری . قاارارداد(951ص ،2099)العااوجی، نامیااده شااده اساات المتتاااب  التنفیااذ(
، 2000)الساانهوری،  و عقااد بیمااه (73ص ،9110سااعد، ؛ 100ص ،2000الساانهوری، )
عنوان بارزترین مصاادیق   به (910، ص2009الکی،نی، ؛ 17ص ،9115منصور، ؛ 9931ص

                                                           
قاانون مادنی ایاران     ،اینوجودد، باا شو  یصل ماگرچه در عقد اجاره حصول منفعت در ننات زمان حا .23

 را تملیکی دانسته است. یادشدهعقد 
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ی که اثر قرارداد گروبنادی در زماان   یعقود احتمالی از جمله عقود مستمر هستند. ازننجا

 یادشدهلذا اثر قرارداد  ،نورد دست می همسابقه در ی  نن وصف التزام به تثدیه را ب ۀخاتم
ران مثال حقاوق ایا   درساتی   باه ترتیب در حقوق مصر  ینا هبه ننات زمان وابسته نیست. ب
 ،یکی از نثار مستمر بودن قراردادهاا . یستمستمر بودن ن ویژگیقرارداد گروبندی دارای 

)السانهوری،   الظاروم الطارااه( اسات    ۀ)نظریا  بینای  حوادث غیرقابل پای   ۀاعمال نظری
اثر دیگری است که در حقوق مصر بار عقاود    ،بودن اثر فسخن(. قهقرایی 913، ص9110

تادریج در بساتر زماان     زیرا اثر عقد به ،(955، ص2099 )العوجی، دشو  مستمر جاری می
باه  عمار وابساته    ۀحوادث یا بیم ۀمثال الزام به پرداخت اقساط بیم رایگردد؛ ب ایجاد می

 عامل زمان است.

 ی بودنیغیراستثنا. 5

. باشاد  مای کاه اصال بار صاحت عقاود احتماالی        غیراستثنایی باودن ایان اسات    مفهوم
ی کاه در قاانون   یهاا  مصادیق عقود احتمالی چاه نن  ۀقاعده نن است که هم ،اساس این بر

شاوند،   اماا در عارم باین ماردم واقا  مای       ، نشدهی که تصری  یها و چه ننشده تصری  
ی بودن، غارری باودن عقاود احتماالی     یاستثنا ۀ. نفستین دلیل قاا،ن به نظریاند  صحی

، 9102)خراساانی،   ومی عرفای اسات  غارر مفها   ،یاد گفات  به این ایراد با است. در پاسخ
، 9122 ؛ نجفاااای،32021، ص9197ای،  مراغااااه؛ 911، ص9199انصاااااری، ؛ 932ص
؛ 10ص، 9321اعتضاااد، ؛ 31، ص9113الضااریر، ؛ 59ص ،9319الساانهوری، ؛ 11125ص

باه   933، ص9302طاهرخانی، ؛ 253، ص9372داراب پور، ؛ 519، ص9300پناه، اس،می
ناده،  نی یاز جمله قارارداد نسابت باه اشایا     ،احتمالی پس بر مبنای مصادیق عقود ؛بعد(

ترین معاام،ت   و غیره، که امروزه از اصلی اد با عوض شناور، قراردوشفر قراردادهای پی 
 ناد، توان گفت اگرچه این عقود ذاتاً مبتنی بر غرر المللی هستند، می بین تتجاری و تجار

 رااسات. ایان ناوع غارر     پذیرفته معه عرم عق،ی معام،تی جارا ها  اما غرر موجود در نن
زیرا با من  این قراردادها جامعه در رف  نیازهای خود دچاار   ،ستنکرده اپیامبر)ص( نهی 
نفی عسر  ةدانیم در حکم شارع حرجی نیست )قاعد درحالی که می ؛دشو یعسر و حرج م

 یادشاده منا  قراردادهاای    ایان،  بار  افازون (. 102، ص9307)جعفری لنگرودی،  و حرج(
ی نظام عماوم   ،اساس براین و شود بسیاری از معام،ت محمول بر بط،ن گردد موجب می

                                                           
 ....«.ینتفی الغرر معه عرفا » ....  .21

 ....«ان الغرر و الفطر بعد ما عرفت معناه امره عرفی یفتلف حسب موارد »  .25
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غرر ذاتی، قاعاده بار    عدم بط،ن عقود مبتنی بر ۀ، بنابر نظریپس ؛دشو  میجامعه مفتل 
 ست. عقود ااین گونه عدم بط،ن 

 ةمااد  ی باودن یق.م در مقابال اساتثنا   251 ةدلیل دیگر گروه مفالف، اصل بودن ماد
اصاوالً عقاود احتماالی باطال اسات و       یادشاده است؛ یعنی با وحدت م،ک از مواد  255

 251 ةباید گفت علت بطا،ن عقاود موضاوع مااد     است.وابسته   قانونی صحت نن به ن
ق.م غرری بودن نیست، تا وحدت م،ک برای تمامی عقود احتمالی باشد؛ زیارا در زماان   

اما حصول نن محتمل  ،میزان عوضین معلوم و معین استانعقاد قرارداد گروبندی و قمار 
معامله معین است  ردمو یادشدهترتیب در عقود  ینا هاست. ب به وقوع امر احتمالیمنوط و 

تعهد معلق است. دلیل بط،ن عقود گروبندی و قمار مفالفات   وردم ۀو تنها التزام به تثدی
 ،2000السانهوری،  ؛ 271ص ،9373کاتوزیاان،  ) با نظم عمومی و اخا،ق حسانه اسات   

قاانون مادنی حکام اصال در      255 ةق.م در برابر ماد 251 ةبنابراین حکم ماد ؛(110ص
قانون مدنی عیناً به تبعیت از فقه وارد شاده اسات و    255 ةبرابر استثنا نیست. وجود ماد

خللی به صحت عقاود   ،قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده 90 ةماده با وجود ماداین  نبود
 کند. مشابه وارد نمی ایه نمونهو  255 ةندرج در مادم

 ،مند بودن عقد احتماالی در حقاوق ایاران    دلیل اساسی دیگر مبنی بر صحت و قاعده
ی کاه در عقاد   یعنوان عقدی صحی  است؛ زیرا از ننجا گذار به عقد معلق به تصری  قانون
ه ایجاد اثار اصالی عقاد نیاز     بلک ،تنها التزام به تثدیه یا تسلیم طرفین معلق است معلق نه
خود مصداق باارز غارر    ،این گونه تردید در ایجاد یا عدم ایجاد اثر اصلی عقد ،معلق است

عنوان عقادی   ق.م به 901 ةاین عقد در ماد همه، بااین (.97و92، ص9113الضریر، ) است
و  یاست؛ لذا به طریق اولی عقاود احتماال   گردیدهواق   شده، به تب  عرم،   تصری صحی

شاود و   که اثر اصلی نن در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجااد مای   از جمله عقود گروبندی
ترتیب از یا  ساو باا رفا       ینا هب بایست صحی  باشد. می ،تنها التزام به تثدیه معلق است

 ۀاز سوی دیگر با استناد به نیا و ی بودن عقود احتمالی، یغیراستثنا ۀایرادات وارد به نظری
قود، روایت المؤمنون عند شروطهم، روایت الناس مسالطون علای اماوالهم، اصال     اوفوبالع

عادم بطا،ن    ۀنظریا (، 291، ص9310ذاکر صالحی، )اباحه، اصل غیرتوقیفی بودن عقود 
معام،ت مبتنی بر غرر ذاتی و همچنین عدم محدودیت نظام حقوقی ایاران باه مقاررات    

  صحی  باشد.مند  ورت قاعدهبه صاست که عقود احتمالی  موضوعه، قاعده نن
اسات؛   پذیرفته رامعامله  ردکفایت قابلیت تعیین مو ۀگذار نظری قانون ،در حقوق مصر
قابلیات  معامله حین انعقاد قرارداد نیست و  ردلزومی به تعیین قطعی مو ،به عبارت دیگر
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در این زمیناه مقارر    22ق.م.م 939 ةماد .دکن یفایت متعیین نن بر مبنای معیاری ثابت ک

گردد قرارداد صاحی     اگر مورد معامله از چیزهایی باشد که در نینده حاصل می»دارد:  می
بلکاه   ،معامله هنگام انعقاد قرارداد موجاود باشاد   ردماده الزم نیست مواین طبق «. است

 نمایاد.  )برای دفا  غارر( کفایات مای     قابلیت حصول نن در نینده بر مبنای معیاری ثابت
درصورتی که طارفین توافاق بار    »دارد:  اشعار می خصوصنیز در این  27ق.م.م 123 ةادم

نرخ بازار نمایند، درصورت تردید، نرخ بازار مکان و زمان تسلیم بی  باه فروشانده ما،ک    
خواهد بود، درصورتی که در محل تسلیم نرخ ثابتی نباشد باه نارخ باازار در محلای کاه      

 ردمعیار ثابت برای تعیین ماو  یادشده ةبرابر ماد«. دگرد میرجوع عرم مقتضی نن است 
باشاد.   معامله در نینده نرخ ثابت بازار در زمان و مکان تسلیم مبی  یا نرخ عرفی بازار مای 

طاور قطعای تعیاین     معامله حین انعقاد قارارداد باه   ردالزم نیست مو ،تر به عبارت روشن
 121 ةهمچناین مااد   باشاد.  کاافی مای   یادشاده بلکه قابلیت تعیین نن طبق نرخ  ،گردد
درصورتی که طارفین عاوض را در بیا  تعیاین     »دارد:  در این خصوص مقرر می 20ق.م.م

نکرده باشند، چنانچه از اوضاع و احوال چنین برنید که قصد طرفین ثمن رایاج در باازار   
نجا کفایت قابلیت تعیین تا ن ۀق.م.م، نظری 121 ةمستنبط از ماد«. است بی  باطل نیست

معاملاه را حمال بار     رددرستی سکوت طرفین در خصوص ثمن مو که بهاست پی  رفته 
رسد دلیال حکام ایان     نظر می مشروط بر اینکه عرفاً چنین باشد. به ،نرخ رایج بازار نموده
 ضمنی طرفین بر حکم عرم است. ةماده، داللت اراد

مصر تحول در مفهاوم   ای با این شفافیت در قانون مبنای پذیرش چنین نظریه ظاهراً 
در حقوق مصر غرر به دو ناوع ماؤثر در صاحت قارارداد و      ،تر غرر است؛ به عبارت روشن

غیرمؤثر در صحت قرارداد تقسیم گردیده است. منظور از غرر غیرمؤثر غارری اسات کاه    
جامعاه نیااز   مقدار نن کم باشد)قابل مسامحه باشد( یا در صورت زیاد بودن مقادار غارر،   

)السانهوری،  (از نن اساتقبال کناد  )عارم عقا،ی معاام،تی     باشاد  داشاته  مبرم باه نن 
                                                           

 ...«.( یجوز ان یکون محل االلتزام شیئا مستقب، 9»)ق.م.م:  939 ةماد .22

( یجوز ان یقتصر تقدیر الثمن على بیان األسس التى یحادد بمقتضااها فیماا    9» )ق.م.م:  123 ةادم .27
( واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الش  ان یکون الثمن سعر الساوق فاى   2بعد . )

ق، المکان و الزمان اللذین یجب فیهما تسلیم المبی  للمشترى فثذا لم یکن فى مکاان التسالیم ساو   
 «.وجب الرجوع الى سعر السوق فى المکان الذى یقضى العرم ان تکون اسعاره هى الساریۀ

اذا لم یحدد المتعاقدان ثمنا للبی ، ف، یترتب على ذل  بط،ن البی  متى تبین » ق.م.م:  121 ةماد .20
من الظروم ان المتعاقدین قد نویا اعتماد السعر المتداول فى التجاارة او الساعر الاذى جارى علیاه      

 «.التعامل بینهما
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ترتیاب بار مبناای     یان ا هب به بعد(. 31، ص9113الضریر، ؛ 11ص ،1391عبدالرزاق احمد، 
 ، مانناد (25م، ص9110مارقس،  )نیناده   یاز جملاه بیا  اشایا    ،مصادیق عقود احتمالی

جامعه اماروزی اسات؛ لاذا     نیازها بیشتر اما مورد  که غرر موجود در نن دادهای بیمهقرار
توان گفت در حقوق مصر عقد احتماالی   این عقود مؤثر نیست. بنابراین میصحت غرر در 

 است.پذیرفته شده ی یبه صورت غیراستثنا

 نتیجه
)قراردادهاای بیماه،    مصادیق متعدد نن در مقررات موضوعه باوجودعنوان عقد احتمالی، 

فاروش مصانوعات و ...( در    شی،ت، قارارداد پای    ة)قرارداد اجار و عرم عقد جعاله و...(
بنادی عقاد بار ایان مقسام       رسد تقسایم  نظر می . بهاست هشدقانون مدنی ایران مطرح ن

گرفته از حقوق اروپا باشد و عناوین مفتلف عقد بفتکی، عقد شانسی و عقد احتماالی،   بر
باشد، ناظر بار یا  مفهاوم و داللات بار       می Contrat Aléatoireعبارت  ۀکه ترجم

. وجاود دارد تعریف این عقد اخت،م نظار   خصوصعقدی واحد دارد. در حقوق ایران در 
نظار   )بیماه، قارارداد مساتمری، گروبنادی و قماار( باه       بر مبنای مصادیق بارز همه این با
ن در معاملاه در ن  ردرسد در مقام تعریف باید گفت عقد احتمالی عقدی است کاه ماو   می

)یا هر دو( عوض یا عوضین مشف  نباشاد   زمان انعقاد قرارداد از حیث میزان یا حصول
الوقوع باشد. با عنایت به عرفی  الحصول یا محتمل و تعیین نن موکول به امر یا امور قطعی

عرم عق،ی معاام،تی جامعاه    رای که غرر موجود در این عقود یبودن مفهوم غرر، ازننجا
توان گفت عقد احتمالی عقد  ثر در صحت عقد(؛ لذا میؤرر ذاتی یا غیر م)غپذیرفته است 

باه اینکاه باا انعقااد قارارداد       راساس محمول بر بطا،ن گاردد. نظا    این غرری نیست تا بر
شاده   گردد و با عدم وقوع امار محتمال نیناده عقاد واقا       منجزاً ایجاد می ثاحتمالی منش

باا   یادشاده نید؛ لاذا عقاد    وجود نمی هبلکه انفساخ یا حق فسفی ب ،دشو تنها باطل نمی نه
نهاد حقوقی عقد معلق متفاوت است. ایان عقاد باا عقاد مشاروط، عقاد مؤجال و عقاد         

ی طرفین یبحث از ی  سو بر مبنای قصد سودجو ضوعمفاطره نیز متفاوت است. عقد مو
 دارای ،اثر نن به عامل زمان ای بوده و از سوی دیگر نظر به وابستگی مغابنه ویژگیدارای 

ی یع،وه ازننجا . همچنین این عقد از جمله عقود عهدی است. بهاستوصف مستمر بودن 
عقاد احتماالی دارای تعهادات     ،زماان نیسات   که غالباً زمان اجرای تعهدات طارفین هام  
ل اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و اص ۀغیرمتقارن است. درنهایت نظر به عموم ادل

 باشد. ی بودن نیز مییغیراستثناویژگی دارای  ،غیرتوقیفی بودن عقود
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در حقوق مصر، عنوان عقد احتمالی و مصادیق نن عقد در قانون مادنی ساابق مصار    

الغارر را باه    تصری  شده بود. قانون مدنی جدید مصر با حفو همان مصادیق عنوان عقود
جای عقد احتمالی نورده اسات. گروبنادی و قماار، بیماه و قارارداد مساتمری عقاودی        

از کتاب دوم قانون مدنی مصر نورده شده  عنوان عقودالغرر در بف  چهارم باهستند که 
تعریفی از عقود احتمالی ارااه  یادشدهقانون  ،اینوجودق.م.م(. با 779تا  731 )مواد است
تارین   عقد اخت،م نظر دارناد کاه جاام    این دگان حقوقی مصر در تعریف و نویسن دادهن

های نویسندگان حقاوق   گیری از نقد و تحلیل با بهره یادشدهتعریف عقد  خصوصنظر در 
فرانسه، نن است که عقد احتمالی عقدی اسات کاه هریا  از طارفین در زماان انعقااد       

ند را تعیاین نمایناد و تعیاین    کن  اعطا مینورند یا  دست می قرارداد نتوانند میزان ننچه به
 ۀاست. نظر به پاذیرش نظریا   الحصول در نینده الحصول یا قطعی به امور ممکنمنوط نن 

 مؤثر، در قاانون مادنی مصار    غرر غیر ۀمعامله، بر مبنای نظری ردکفایت قابلیت تعیین مو
باودن مواجاه    ق.م.م.( عقد احتمالی و مصادیق نن با ایاراد غارری   121و939،123 )مواد
بحث در هنگام انعقااد قارارداد منجازاً ایجااد      ضوعی که اثر اصلی عقد مویو ازننجا ،دهشن
مناد   این عقد، عقدی معلق نیست. این عقد که در حقوق مصر به صورت قاعاده  ،گردد می

و از ساوی دیگار واجاد     ،ی بودنیاز ی  سو دارای ویژگی غیراستثنا ،است پذیرفته شده
 ،اینوجوداست؛ زیرا جریان نثار عقد به عامل زمان وابساتگی دارد. باا   وصف مستمر بودن

؛ زیارا در حقاوق مصار بارای     یسات ن ای عقدی مغابنه یادشدهبرخ،م حقوق ایران، عقد 
 تحقق خیار غبن تعیین قطعی عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است.

 پیشنهاد
لازوم   اصال  تجااری و اقتصاادی دیگار   ارتباطی،  ةهای گسترد امروزه نظر به ایجاد زمینه

ه ب د،کن  را در رسیدن به اهدام خود اقناع نمی بازرگانان، تعیین قطعی بودن مورد معامله
 رن عوضین )در قراردادهای مستمر( و یا با میاحسب ایجاد توازن و عدالت  رین نحو که با

معامله را بار   رد( تعیین قطعی مورد معاملهموموجود نبودن معامله ) ردحسب ماهیت مو
ردادهاای بیماه در اناواع    قرا؛ بارای مثاال   نمایند ثابت به نینده موکول می مبنای معیاری

باا توجاه    .)مصادیق عقد احتمالی(فروش )نفت، گاز ...( و غیره  قراردادهای پی ، مفتلف
شود، حکم به بط،ن ایان   به اینکه در بیشتر قراردادهای تجاری موضوع کام،ً تعیین نمی

الملل همگاام   شود تا مقررات حاکم بر تجارت در ایران با تجارت بین ادها موجب میقرارد
ماند، لاذا ایان خار در     اساس تجارت و اقتصاد کشور از اهدام اصلی باز می این بر نباشد و
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معاملاه حاین انعقااد قارارداد موجاود       ردننجا که مو د:شو ان احساس میقانون مدنی ایر
معاملاه در حاال    ردهای مستمر که عاوض ماو  ددر قراردا ؛گردد یدر نینده ایجاد م ،نبوده

تثییاد کارده و    معاام،ت  حاکم بار عق،ی عرم را  که جملگی دیگر شرایط ؛نوسان است
شارایط اساسای    خصاوص معاملاه در   ردکفایت قابلیت تعیاین ماو   ۀنظری پذیرفته است.

تا ایراد عدم اعتباار نسابت باه ایان      دمعامله گرد ردجایگزین اصل لزوم تعیین قطعی مو
ماورد  »گردد:  ین نحو پیشنهاد میه اق.م ب 292 ةماد ۀ. لذا اص،حیدشوقراردادها مطرح ن

داناد قابلیات    معامله باید معلوم و معین باشد و در مواردی که عرم معقول مقتضای مای  
 پاس ای  ر مااده و د« نماید تعیین مورد معامله در نینده بر مبنای معیاری ثابت کفایت می

، جواز قرارداد نسابت  «تواند اموال نینده باشد مورد معامله می»چنین:  این یادشده ةاز ماد
معاملاه   ردکفایت قابلیات تعیاین ماو    ۀاساس نظری این . تا برکندبه اموال نینده را تصری  

ر ماواد قاانون   دیگا و  910 ةمعامله مقارر در مااد   ردموازات اصل لزوم تعیین قطعی مو به
ی کاه بااوجود مصاادیق کااربردی و روزافازون قراردادهاای       یازننجاا  د.فته شودنی پذیرم

در حقوق ایران مغفول مانده و ماهیت، شارایط و احکاام و    یادشدهنهاد حقوقی  ،احتمالی
گاذار در   که قانوننماید  ایجاب میترتیب ضرورت نن  ینا هب ،ر ابعاد نن ناشناخته استدیگ

 نثارماهیت، مصادیق، شرایط و  ،در بابی از ابواب عقود معین اص،حات بعدی قانون مدنی
 .تشری  نمایدمند  صورت قاعده د احتمالی را بهوعق
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