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 مقدمه

ر بعضیی  د ،اما .تبرع در بسیاری از متون فقهی و مواد قانونی مورد استناد واقع شده استاصل عدم

ف وصیی ت نید داردر نوع آن اخیتف    که طرفین تشخیص قراردادیمعیاری برای  ،نظریات فقهی از

 ،یفیا اپرداخت و نوع  تشخیص معیار منزلةبه  ق.م. 265 ةماددر نیز  در حقوق موضوعه .شده است

وجی   م میاده  تبیرع در ایین  ی اصل عدماجمال کاربرد مورد استناد قرار گرفته است. ،به طور مجمل

 دادن تبیرع را انجیام  عیدم  که اکثیرا   گونهآن است؛ اختف  در دکترین حقوقی و آرای قضایی شده

 ین و وظیفهد نبودِ ةهم آن را امار اقلیتی و اندکننده توصیف کردهوظیفه و وجود دین برای پرداخت

. نیسیت هیا  حقیوق قرارداد  ةحیوز تبیرع  که مجرای اصل عدمدرحالیاند. دانستهکننده برای پرداخت

حت تیثییر  یشتر تایجاد شده که ب تبرعاصل عدم ر کاربردپژوهش انحرافی د ةسابقاز حیث  ،بنابراین

ت سیوو  میوارد و سیایر میواد قیانونی در     .ق.م 327و  326در مواد  ،همچنین .استحقوق فرانسه 

 .به این اصل استناد شده است شدهن به عوض خدمات ارائهطرفی

ا توجه بکه  این است پژوهشاصلی ال ؤس ،تبرعبا توجه به کاربرد گوناگون اصل عدم ،بنابراین

چیه آییار    ا یانیی  ؟کیاربرد دارد  حقوقی ةرابطاوال  این اصل در چه  تبرعصل عدمبه ادله و مستندات ا

وق حقی  ةحوزتبرع در است که اصل عدمن آمقاله  ةفرضی ؟استمترت   این اصل بر کاربردحقوقی 

ی ط در میورد نییز فقی   و در روابط غیرقراردادی کاربردی ندارد ،اعم از معتبر و غیرمعتبر ،قراردادها

 طیر   یی   قیانونی  ةوظیفی بیدون وجیود    طوری باشید کیه   توافقی حقوقی ةرابط که کاربرد دارد

.   کنندآن اختف منافع و عدم بودن ولی در مورد مجانی ؛آن باشد دیگر منتفع ازطر   رسان ونفع

منیافع   و او باید عوضشود میرد  بودن تبرع ادعای مدعی مجانیبه استناد اصل عدم ،در این رابطه

هایی و دیدگاهتبرع جایگاه حقوقی اصل عدم پژوهشدر این ، رداخت کند. بنابراینپرا  کردهاستفاده

 د.شومیبررسی  آن مطرح شده کاربرد ةکه دربار

 اصلتوصیف 

 انید و فقیط  آن را پذیرفتهحقوقی و فقهی  ننظراصاح که بسیاری از است یوی از اصولی تبرع اصل عدم
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اجرای امانی تعهدات عامیل توسیط    و نیست  1که اصل اصیلی اندکرده ایراد تبرعاعتبار اصل عدم بعضی در

 انید شیمرده موجیه  غیر ،به اسیتناد ایین اصیل   را، اجرایی هزینة مزارع و حق رجوع او به عامل جهت اخذ 

وقتی حرمت مال و عمل مسیلم بیه    از سویی چون .نیست ایراد وارد اما این .(81، 27 : جق 1404 نجفى)

سیلطه میورد   قاعیدة   به استناد رساننده بر منافعنفعارادة حاکمیت  و از سوی دیگر شدعمومات دلیل یابت 

چیون   .داردرا  ضمان ایباتتبرع اقتضای اصل عدم ،مواردی که قصد تبرع کنددر  جز ،حمایت قرار گرفت

بیرای یبیوت    اصل عدم حویم خیا   ، 2یبوتی باشد خاصی که از حوم عام خارج شدهاگر حوم موضوع 

ماننید   دالیلیی این اصل مبتنی بر  پس (.214 ،13 ج :ق 1416 حویم)کافی است  شی از حوم عامضمان نا

 روابط کیاربرد دارد.  از بعضیدر سلطه است که قاعدة ( و 307 ،12 ج: ق 1416 حویم) حرمت مال مسلم

 که هیر  ،بینه و اماراتو  به اصول عملیه میدر حقوق اسف ادلهبا توجه به تقسیم ، جایگاه آنفقط از حیث 

ای به این معنا که اصل زمانی قابل استناد است که امیاره و بینیه   ،کاربرد دارد در صورت فقدان دیگریی  

 ج: ق 1426 همواران و شاهرودى هاشمى) ای در میان نباشداست که بینه کاربرد نباشد و اماره زمانی قابل

 مندرج است. هادسته این ی  از این اصل در کدام باید بررسی کرد که ،(222 ،2

 زای نشیان  ولی .مردد تعیین تولیف کند شخص د که برایوشمیاصل عملیه به مستندی اطفق 

اى را گویند کیه در موقیع تردیید    قضیه اصل ،به تعبیر دیگر .(56 :ق 1416 مشوینى)ندارد واقعیت 

واقیع را داشیته باشید. در    دهى از نشان ةجنبترین کند بدون اینوه کوچ براى مولّف تعیین مسیر 

 امیاره بیه   .(80 :ق 1419 جعفیرى اسیت )  کارکرد اصل رفع تحیّر و سرگردانی از مولیف  ،حقیقت

ابیل  ق و آن را معتبیر  حییث  ایین  شیارع از  که نوعا  کاشف به واقع است و دوشمیمستندی اطفق 

نادکننده برای است کهاست  واقعبه  کاشف بینه مستندی .(69 :ق 1416 مشوینى) است دانسته استناد

 چیون  ؛اصل عملییه نیسیت   تبرعاصل عدم. (78 :ق 1419 جعفرى) قطع ایجاد کند یاعلم شخصی 

کیه اصیل عملیی    درحیالی اسیت،   اقتباس شده ،مانند حرمت مال مسلم ،لفظی ةادلاوال  این اصل از 

م نیوعی  و علی اسیتنادکننده تبیدیل بیه ظین      ش  یانیا  با استناد به آن ،مستند به دلیل خاصی نیست

 .واقع است ةدهندچون غالبا  نشان ،شودمی

                                                                                                                                                       
 صف أصیف.امة عن الغیر و إن کان هو کما ترى ضرورة عدم کون ذل  أألن األصل عدم تبرع اإلنسان بعمل یحصل فیه غر .1

 .ألن الخا  الخارج عن حوم العام إذا کان یبوتیا  فثصالة عدمه کافیة فی إیبات حوم العام .2
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بلوه علم  ؛کندمیچون برای استنادکننده علم شخصی یا قطع ایجاد ن. تبرع بینه نیستعدم اصل

 لیی و .نیست خف  آن قابل ایبات چون .مطلق است بینهاعتبار  بنابراین، .کندمینوعی و ظن ایجاد 

ت امارادر گروه  تبرعاصل عدم پس .خف  آن قابل ایبات است ،وردآمیعلم نوعی چون  ،امارهدر 

 بیه  .در مواردی خف  آن قابل ایبات است که به تبرع اطیفق شیده اسیت    چون .شودمیتوصیف 

هرگیاه  کیه   انید بیر آن و  دانندنمیتعارض تبرع را با اصل برائت قابل ی اصل عدمهمین جهت بعض

ع طیر   و نباید پنداشت که اصل برائت به نفی  شودمىارى تبرع جاصل عدم تبرع مورد تردید باشد

اصیل   ؛ بدان سیب  کیه  تبرع بر اصل برائت حاکم و غال  استاصل عدم . چونمقابل جارى است

 شیود یمی  از امارات محسوب ،بنابراین .عقفیى و عرفى و ظاهر حال است ةسیرتبرع مستند به عدم

 ،1: ج ق 1406 محقیق دامیاد  وومیت دارد ) ح و بر اصل برائت که ی  اصل عملى قضیایى اسیت  

 ،برد آنکیار در اعتبار آن نیست و فقیط  تردیدی که  تبرع از امارات استاصل عدم ،در نتیجه .(218

 .شودمیبررسی  کهاست اختففی  ،است ای قابل اعمالکه بر چه رابطه

 یقرارداد ةرابط

ز ابعضیی  در  . میثف  اسیت  یراردادقی  ةرابطی  تبیرع اسیتناد شیده   که به اصل عدم هاییحوزه یوی از

 ،لایین اصی   اسیتناد  بیه  ،اختف  طرفین در معوض یا مجانی بودن قرارداددر فرض  نظریات فقهی

 تحیت  ،مبحث اول فصل ششم قانون مدنی ایران در ،همچنین .رد شده است تادعای مدعی مجانی

هیر  » :شیده و مقیرر   مطیرح در مقام اجرای تعهد  ،این اصل 265 ةماددر  ،«در وفای به عهد»عنوان 

 دیگیری بدهید  ه اگر کسیی چییزی بی    ،بنابراین .تبرع استدیگری بدهد ظاهر در عدمه کس مالی ب

اده موج  این م تبرع دراصل عدم کاربرد «تواند استرداد کند.می ،بدون اینوه مقروض آن چیز باشد

تبرع در این میوارد  عدمباید دید آیا اصل اختف  در نظریات حقوقی و آرای قضایی شده است که 

 .شودمیاین اصل در حقوق قراردادها بررسی  کاربرد بنابراین،. کاربرد دارد

 قرارداد نوع

در  تبیرع بیه اصیل عیدم    در بعضیی از نظرییات فقهیی    ،به تقسیم عقد به معوض و مجانی با توجه

ادعای  ریو دیگ عقد تیوی ادعای مجانی اگر که طوری است؛ استناد شده طرفیناختف   صورت
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میدعی   قیول کیه   انید بیر آن و کنند میرا بر این رابطه اعمال  تبرعاصل عدم، کندبودن آن  یوضامع

و نییز   ،تبیرع عیدم اصل ، حرمت مال مسلم ةاولیاصل ، به لفظ انشاییبودن او تر آگاه دلیلبه  عوض

تقیدم ادعیای    ندهرچاست،  مقدم بر قول مدعی تبرعالید على ةقاعد استرداد عین به استناد وجوب

: ق 1414 حلّیى ) است محتمل در هبه نیز مدعی مجانی به اقتضای ظهور عمل تملی  بدون عوض

داللت بر تبرع و رضیای بیه   « عوض» عدم ذکر اند کهبر آنوجه  این بعضی در تقویت .(32 ،13 ج

  بیه عیر    انصرا چون گاهی به علت فراموشی یا به اعتقاد معلوم بودن آن یا .کندمیعوض نعدم

 .(575 ،21 ج: ق 1405 بحرانى) کنندمیو عادت از بیان عوض اجتناب 

ال  اوچیون   .انسیجام منطقیی نیسیت    دارای موجیه و  چنداندالیل  سایر باتبرع اصل عدم کاربرد

، کم بر امیوال اسیت  زیرا این قاعده از قواعد حا .قابل استناد نیست تبرعبا اصل عدم الیدعلى ةقاعد

گونیه  همان ؛ودمگر اینوه حوم به بطفن قرارداد ش ،دارند اتفاق بر انعقاد قرارداد ینطرفکه درحالی

باطل  را طر هر عقد مدعایی  ماهیت انشایی در اجاره و عاریه بودن یندر اختف  طرفبعضی که 

 .دشیو میی  فیراهم الیید  على ةقاعددر این فرض اموان استناد به  .(569 :ق 1417 بهبهانى) انددانسته

ییرا  ز .ا نداردر مال تر بودن مال  به لفظ انشایی قابلیت ایبات ادعای و آگاه یانیا  حرمت مال مسلم

ولیی   .آور اسیت داللت ندارد کیه تصیر  در میال دیگیران ضیمان      حرمت مال مسلم بیشتر از این

ست که استناد ال تر بودن مال  به انشا نیز در مواردی قابد ایبات ماهیت انشایی کند و آگاهتوانمین

ه قصید  اسیت بایید بی   حیاکم  انشای آن  در دو طر  ةاراددر عقد که  اما .ماهیت انشایی ایقاع باشد

وع بیر نی   طرفین احراز اتفاقبه دلیل عدم احراز قصد مشترکرت عدمومشترک استناد شود و در ص

 .باید به بطفن عقد حوم شود عقد

اگر مالی   اند که بر آندیگری بررسی کرده و دلة ابه استناد  را اختف به همین جهت بعضی این 

بیر   یی  و هیی   و کشاورز مدعی عاریه شیود  اجاره مدعی عقدمال  و  زمین با کشاورز اختف  کند

زمین اجیاره داده  عرفا  چون  .ادعای مال  با سوگند قابل ایبات است ،ای نداشته باشندادعای خود بینه

در این دیدگاه ادعای طیرفین از منظیر ظهیور عرفیی      .(266 ،3 ج: ق 1387 طوسى) شود نه عاریهمی

این  کردباید توجه  اما .غال  است زمین زراعیاجارة  چون عرفا است؛  حوم به اجاره شده و بررسی

 عرفیی غلبة توان به استناد میچون ن .ستاممون غیروضی ادر عقد مع ودر عقود تبرعی ممون معیار 
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از شیرایط   کراییه  میدت زمیان و مقیدار    ،در اجاره ،مثف  .ا احراز کردشرایط و آیار عقد معوض ر همة

میدت شیناور    .ق.م 501مادة در بنابراین،  .توان این موارد را از عر  استفاده کردمیاساسی است و ن

بیه   مجانییت ادعای  یظر دیگراظهارن در ،با این حال است.شده  محدودبه زمان متیقن  عقد اجارهدر 

 طوسیى ) انید دانسیته را مقیدم  اجرت مطالبة مال  برای از سوی دلیل اقامة  ت و لزوماصل برائ استناد

قابل  ی هی  ادعای مال  و کشاورزاند که بر آنبعضی در نقد این وجه  .(389 ی388 ،3 ج: ق 1407

 بایید  ،اسیتفاده کیرده   کیه از منیافع زمیین    ،ولیی کشیاورز   .چون هر دو بدون دلیل استنیست. قبول 

بعضی در اخیتف    . بنابراین،(432ی 431 ،2 ج: ق 1410 ابن ادریس) کندآن را پرداخت ثل الماجرت

مالی  را مسیتحق    تبیرع و به استناد اصل عدم هر دو ادعا را ساقط عاریه بودن زمین زراعی یا مزارعه

 .(112 ،10 ج :1403 اردبیلى)اند دانستهالمثل اجرت

نویر  مهر طر  به نوعی میدعی و   ،عقد بودن و تبرعی معاوضی اختف  درموارد در  ،بنابراین

عقید عارییه و بیرعوس کشیاورز      مال  زمین مدعی عقد اجیاره و منویر   یعنی .شوندمی محسوب

چون  .دشو بررسی مطابق اصول باید ابتدا ادعای هر دو .عقد عاریه و منور عقد اجاره استمدعی 

که درحالی .ودشدعایی او نیز پذیرفته اباید اجرت  ،تبرع پذیرفته شوداگر ادعای مال  به استناد عدم

بیه   بایید حویم  ، با توجه به اینوه عقیود میورد ادعیا احیراز نشیده     ، پس .آن نیست لتزم بهاحدی م

ر اگی  ولی .ردکرا احراز  یعقد اعتبار توانمیتبرع نعدمنتیجه به استناد اصل  در .آن شود عتباراعدم

عیوض   ةمطالبی  استحقاق توانمی ،ی بودن منافع مستوفات شودتبرعاختف  در تبرعی بودن یا عدم

 است. یدقرارداغیررابطه  اینکه  کرداحراز  تبرعبه استناد اصل عدم عرفی یا بازاری منافع را

 نوع پرداخت

قسییم شیده   تنیاروا   پرداختو  جاهب یایفا یا نوع ایفای تعهددو پرداخت و ایفا در قانون مدنی به 

 دهشی  اعمیال  تبرعاصل عدم قانون مدنی درکه  است مواردی از دیگر یوی یفاا است. تشخیص نوع

راین بنیاب  .تبیرع اسیت  ظاهر در عدم دیگری بدهده هر کس مالی ب» است: مقرر شده 265 ةماددر و 

اربرد کی « تواند استرداد کند.می ،دیگری بدهد بدون اینوه مقروض آن چیز باشده اگر کسی چیزی ب

ز ا هیر یی   که  ین ماده موج  اختف  در دکترین حقوقی و آرای قضایی شدهاتبرع در اصل عدم

 گیرد.میکه مورد بررسی قرار  اندکردهاستنباط  آن ایفای تعهد و ایفای ناروا را
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 ایفای تعهد
 ،ضیی موجی  شیده بع   وفای به عهد حوزه ةاولین ماد به عنوان 265 ةدر ماد تبرعاصل عدم کاربرد

بیه   اشیند کیه  ببر این باور و کنند توصیف  ایفای تعهدة اماررا آن  ،منشث اصلبدون توجه به مبنا و 

 فیت در نظیر گر  میدیونیت  ةامیار  را بیر  اصیل در توصیف هر پرداختی بایید   ق.م. 265 ةماد استناد

 میالی بیه   کیه  یو کسی  وفای بیه عهید اسیت    ةنشان یپرداختهر  چون .(18، 4: ج 1376 کاتوزیان)

 .(75 و 258 :1374 کاتوزیان) پردازدمیت که دینی را دهد ظاهر این اسمیدیگری 

یگیری  دت که هر کس میالی بیه   ر مواد قانون مدنی ظاهر در این اسساختا در ق.م. 265مادة  سیاق

درج شده  «در وفای به عهد»از سویی تحت عنوان  این ماده چون است. کرده ی وظیفهایفا پرداخت کند

 موارد ینااز مجموع  واست اختصا  داده شده  ابه ایفای نارو. ق.م 305تا  301اد وو از سوی دیگر م

توصییف   که پرداخت به عنوان وفای بیه عهید   استاصل بر این  ق.م. 265مادة در  شود کهمیاستفاده 

 مقرر شده: هناسازگار است کسازگار و با قسمت دوم  مادهمقدمة این تفسیر با قسمت اول یا  شود. ولی

 ،هید دیگیری بد ه اگر کسی چییزی بی   ،بنابراین .تبرع استی بدهد ظاهر در عدمدیگره هر کس مالی ب»

 ل میاده قسیمت او  ن ایین تفسییر بیر   راطرفدا «تواند استرداد کند.می ،بدون اینوه مقروض آن چیز باشد

رداخیت  پولی بایید دیید آییا    . هر پرداختی غیرتبرعی است چون ظاهر در این است که اند.هدکرتمرکز 

 تضیمن تبیرع م آییا اصیل عیدم    ،به عبارت دیگر است.و دین پرداخت وظیفة وجود  تلزممس تبرعیعدم

ود دین ی مستلزم وجعتبراگر پرداخت عدم .استرساننده برای منفعتوجود دین یا مستلزم ایجاد طل  

منطقی  ،ستکه هر پرداختی مستلزم وجود دین ا، از قسمت اول مادهاستفاده  ،کننده باشدبرای پرداخت

 ،المثیل میال باشید   المثل عمل یا عوضاجرتمطالبة  منشث تحقق حقتبرعی اما اگر پرداخت عدم. است

 نیست.این تفسیر از ماده صحیح  ،ق.م. مقرر است 337و  336مادة گونه که در همان

نفعتى به مبذل مال یا  ْتبرعچه ایری مترت  است.  تبرعتبرع و عدماصل  کاربرد باید دید بر پس

 هاشیمى بیال آن ) قداشیت چییزى در   به قصد احسیان و بیدون چشیم   صیف شده است توى شخص

ال بیه  می عمل یا اعطیای   دادن تبرع به معنای انجامعدم، در مقابل .(333 ،2 جق:  1426 شاهرودى

ایبیات دیین بیرای     متضیمن تنهیا  تبیرع نیه  اصل عدم، نتیجه . دراستو دریافت معادل  قصد عوض

 است. منتفعطل  برای او و ایجاد دین برای  تحققستلزم بلوه م ،کننده نیستپرداخت
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 اصیل  بیه اسیتناد   یزییاد  یآراو در  تیر اسیت  غالی  قضیایی   ةرویدر  اول دیدگاه، با این حال

کننیده دلییل   پرداخت اگر ،وجوه شدهرد بازپرداخت مال یا  لزومبه مدیونیت و عدم حوم تبرععدم

مبلغ هان خوا، 9109970221600890 ةی شمارأر در ،ثف م. باشد نداشتهمدیون نبودن کافی مبنی بر 

 .ده بیود کر مطالبهبا احتساب خسارات دادرسی و تثخیر تثدیه  پول پرداختی را ریال 000/000/150

 نید و اهشیت میالی متعیددی دا   روابیط طرفین استدالل کرد  ،ضمن قبول وجوه واریزی ،ندهوکیل خوا

 و کیرده  ویش مبلغ فوق را به حسیاب خوانیده وارییز   خبدهی خواهان از بابت پرداخت قسمتی از 

 ةمیاد  هیور ظ اسیتناد  به ،دادگاه .حتی اصل رسید دستگاه عابربان  را نیز به موکل تحویل داده است

 اسیت تبیرع  هر در عدمزمانی ظا کرد پرداخت و استدالل حقی خواهان صادربر بی حوم، ق.م 265

بیه موجی     ،یین پرونیده  ادر  .دننداشیته باشی   ذشتهو حقوقی در گ گونه روابط مالیطرفین هی  که

 اصیوالا میابین وجیود داشیت و    مراودات مالی متعددی فیی  ،از سوی وکیل خوانده میمدارک تقدی

  بر مضا .که در مقام ایفای تعهدات باشند کنندمیدیگر وجه واریز اشخا  زمانی به حساب ی 

ا مییل و  خواهیان بیا اختییار خیود و بی     د ادیمنشان  اصل رسید عابربان  در ید خوانده وجود ،این

میورد   . این حومو اصل رسید را نیز به وی داده است کرده رغبت پول را به حساب خوانده واریز

 قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر استان تهران 16 ةشعبیید ثت

کیه   انید دمیی تبرعی زیرا اوال  پرداخت را زمانی عدم .استدالل دادگاه از جهاتی قابل تثمل است

تبرعیی   رفته شود که پرداخیت یاگر پذ و حقوقی و مالی در گذشته نداشته باشند ةرابططرفین هی  

و  یرعی یانییا  دادگیاه در تشیخیص تب    وجهی برای استناد به روابط مالی گذشته وجود نیدارد.  است

 دکه بایی یدرحال است، گذشته و مقدم بر پرداخت طرفین استناد کرده ةرابطتبرعی بودن ایفا به عدم

 ربردکانورده که  دادگاه به این موضوع توجهیالثا   .دکرمی استنادبه قصد ایفاکننده در زمان پرداخت 

اخیت  عرفا  میردد بیین پرد   که های پولیدر پرداخت نهاست  انتفاعاتتبرع در خدمات و اصل عدم

 .است اشتباهقرض و هبه و و  دین

در تیاری    ،دادگیاه حقیوقی تهیران    182 ةشعب 9209970270400407 ةی شمارأردر  ،همچنین

دادرسیی   ةهزینبا احتساب  ،میلیون تومان وجه واریزیمبلغ هشت ةمطالب که خواسته، 14/05/1392

که  کرد رحقی خواهان صادحوم بر بیبه این ادله  دادگاه بود ،الوکالهو خسارت تثخیر تثدیه و حق
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 ایین مبلیغ   تا قاعید و  تیه پرداخخواهیان   بنا به دستور شخص یالث بوده کهوجه  ةکنندپرداخت اوال 

اقامه الیل کافی دال بر بفجهت و ناروا بودن این پرداخت د . یانیا نیستمطالبه خواهان قابل توسط 

. یالثیا   کیرد و وجه واریزی را مسترد د کرتا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادالنه تلقی  نشده

و قبض  کرده خواهان که خوانده معامفتی با ردپرونده حوایت از آن دا موجود درن یقراامارات و 

 .است معامفتهمان  زمینةاستنادی خواهان نیز در 

دادگیاه  . شناسیایی نشید   مستحق خواسیته  ،توسط یالث به استناد پرداخت ،خواهانی أردر این 

یانیا   و کردمیصادر  ادعورد  قرار نفع بودن خواهانذیق.آ.م. به دلیل عدم 2 ةمادبه استناد  اوال  باید

و هر پرداخت نیاروایی را از   هدادگاه بین پرداخت ناروا و دارا شدن غیرعادالنه وابستگی ایجاد کرد

و دارا شدن نیاروا دو   پرداخت ناروا خاستگاه کهدرحالی ؛غیرعادالنه شمرده است ةمصادیق داراشد

 1303 -3 ةمیاد در  میثف   .ه اسیت وق ایران شید حقوق فرانسه وارد حقمتفاوت است که از  موضوع

در دسیت   ادعیو  ةمقرر شده اگر طر  فقیرشده اساس دیگری برای اقامی ، 2016اصفحی ، ق.م. .

تواند تحیت عنیوان   مین ،یا قانونا  مانند دین مشمول مرور زمان از آن محروم شده باشدباشد داشته 

نیاروا زمیانی    مقرر است پرداخت  2ق.م.  1302 ةماددر  ،همچنین 1.کند ادعو ةاقامدارا شدن ناروا 

 یچنیین پرداختی  . دین یا داین اشتباه کند و دین واهی را ایفا کنید  در وجود کنندهاست که پرداخت

 1303 ةمیاد گونه کیه در  همان ،اما دارا شدن غیرعادالنه .تحت عنوان ایفای ناروا قابل استرداد است

افیزایش  بیا   شخصیی  مال غیر و پرداخت ناروا ةاداراز  که جدایزمانی است  ،مقرر است  3ق.م. .

به اندازه و مقداری کیه از داراییی   که باید منتفع شود ناعادالنه  به طور به ضرر دیگریخود  دارایی

زمانی نارواست که ناشی  افزایش دارایی 1303 -1ة مادمطابق  .جبران خسارت کنددیده کاسته زیان

 4.رسانی تبرعی او نباشدعاز ایفای تعهد مدیون یا قصد نف

                                                                                                                                                       
1. Art. 1303-3 L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou 

se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. 

2. Art. 1302 Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La 

restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement 

acquittées. 

3. Art. 1303 En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un 
enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une 

indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. 

4. Art. 1303-1 L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une 

obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. 
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مبلیغ   خیت بیودن پردا  مسلم به استناد ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران 59 ةشعبدر  ،یأراین اما 

مسیتحق  تجدیدنظرخوانیده  دلییل حیاکی از اینویه     ةاقامعدم ،توسط تجدیدنظرخواه و سفارش وی

عیدم توانیایی    ،کننیده یهت وجه از سوی تثدتبرع و اموان بازیافاصل عدم ،دریافت وجه مزبور بوده

نده بر میال  استیفی تجدیدنظرخواو  ،اصلاین  دادگاه بدوی با مورد استناد و اماراتن یقرا تعارض

پرداخت  به محوومیت تجدیدنظرخوانده به و شد نقض استمصداق دارا شدن ناعادالنه که  مزبور

ی تیا اجیرا   22/9/1390تیاری   و خسارت تثخیر تثدیه از  ،الوکالهحق، دادرسی ةهزین، اصل خواسته

 شد. حوم حوم بر مبنای شاخص نرخ تورم

از مصادیق  پرداخت تجدیدنظرخواهاوال   زیرا .دادگاه تجدیدنظر نیز چندان معتبر نیستاستدالل 

سیت کیه   ازمانی قابل اسیتناد   دارا شدن ناروا ةقاعدکه درحالی است؛ شده دارا شدن ناروا توصیف

ییل  دل ةمطالبی ده از تجدیدنظرخوان یانیا  دادگاه عملی انجام نداده باشد.ده خواندر دارا شدن  خواهان

لییل  د ةمطالبی از او تجدیدنظرخواه اسیت بایید    ادعوکه چون خواهان درحالی است؛ کردهاستحقاق 

ور داخت بیه طی  زیرا او از طریق ایفا و پر .مثف  او یابت کند که پرداخت اشتباهی بوده است .شدمی

به ظهور عرفی  ق.م. الفاظ و اعمال باید 224 ةمادیالثا  طبق  ه مدیون بودن کرده است.ضمنی اقرار ب

سیتد  اگر طرفین دعوا سوابق معاملی و دادو در روابط اشخا  از حیث ظهور عرفی. آن حمل شود

شتباه ظاهر این است که پرداخت جهت ایفای دین بوده و شخصی که مدعی پرداخت به ا ،اندداشته

 یابت کند.باید  است

باه اصلی و اشتکاربردی ندارد تبرع در روابط قراردادی باید توجه کرد که اصل عدم ،به هر حال

است  موردی رعبتاصل عدم کاربردزیرا  .خود استفاده نشده استموضوع در این است که اصل در 

تبرعیی   قصید  مدعی و بعد از انتفاع باشد داشته مال دیگری یا خدمات او نیاز به منافع شخصیکه 

 شود.میتبرع ادعای او رد به استناد اصل عدمکه  شود شخص مال  منافع

 ایفای ناروا
 مقصیود  چیون  این دییدگاه  مطابق. ایفای نارواستق.م.  265 ةمادتبرع در تفسیر دیگر از اصل عدم

 شهیدى) تبرع استو فرض عدمد شونتبرع تلقی  ةامار ْرفع این توهم بوده که تسلیم مال 265 ةماد

وجیه   مگر آنوه خوانده یابت کنید  است؛کننده کافی برای استرداد پرداخت ةمطالبصر  ( 5: 1370
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ایین   .(314 ،1 ج :1367 امیامى خواهان طلی  داشیته اسیت )    از مزبور در مقابل دینى بوده که قبف 

هد ظاهر دیگری بده هر کس مالی ب که مقرر شده متمرکز است 265 ةماداول  بر قسمتنیز  دیدگاه

 ،عبیارت دیگیر   بیه  .اسیت منصر  دین تبرع از عدمکه عدم کرد. ولی باید توجه تبرع استدر عدم

 اصل اشتغال حاکم است. چون بر این رابطه .ستنیوابط بدهوار و طلبوار این اصل در ر کاربرد

 6 ةشیعب صیادره از  در رأی  میثف   .اسیت  اعمال شیده  قضاییرای آدر بعضی از این دیدگاه نیز 

 بقمطیا  ،بیوده خوانیده   مستخدم خواهانکه  ،9109970900601856 ةشماربه  ،دیوان عدالت اداری

ت کیفرخواسی از تاری  صدور  ،1382مصوب سال  ،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 124 ةماد

قیوق  از پرداخت ح ،تعلیقبدون صدور حوم  ،ولی .کردتعلیق می سمتاز  خواهان را دخوانده بای

 در خواهیان  نبه استناد دخالت نداشتقاضی  .ه بوددکرداری دخو شدمیکه باید تعلیق  میایا ةانیماه

ملیزم   اخوانده رو  مستحق دریافت مزد او را تبرعاعمال تعلیق بعد از کیفرخواست و اصل عدمعدم

حویم   تا زمیانی کیه   خواهان زیرا نیست. موجه تبرعد. استناد قاضی به اصل عدمآن کربه پرداخت 

 جیام تبیرع در میوارد ان  و اصل عیدم  است خدمت داشته ةوظیف شدهنتعلیق یا بازنشستگی او صادر 

المثیل  جیرت ق.م در مورد ا 336 ةمادالحاقی به  ةتبصربه همین علت در  کاربرد ندارد.وظیفه  دادن

ن ادن آبیه انجیام د  و شرعا  موظیف   زوجه قانونا  المثل اعمالی کهاجرت زنان شوهردار تصریح شده

 است.مطالبه قابل تبرع در صورت عدم نبوده

مبلغ استرداد  که خواسته ،26/09/1391 مورخ، 9109970221301416 ةشماردر رأی  ،همچنین

، بیود  ق.م. 265 ةمیاد تبیرع و  به اسیتناد اصیل عیدم    ،به حساب خوانده یواریزسیصدمیلیون ریال 

وجه  ةاین ماده وجود دین برای واریزکنندکه  استدالل کرد ،ق.م. 265 ةمادضمن استناد به  ،خوانده

پیذیرد کیه   هیی  منطقیی نمیی    نوچ است. هقرار دادمدیون بودن قانونی  ةاماربه حساب دیگری را 

. کنید وارییز  وجه  به دفعات مورر به حساب دیگری تکسی بدون داشتن دین یا تولیف به پرداخ

مگیر   ،تبرع اسیت ون مدنی ظاهر عدمقان 265 ةمادبه موج   استدالل کرد وکیل خواهان ،در مقابل

خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقیروض بیودن    حال آنوه موکل مقروض نبوده و شود؛خف  آن ایبات 

مطیابق   آنبیا منطیوق و مفهیوم     را 265 ةمیاد اسیتنباط خوانیده از    . دادگیاه نورده استموکل ارائه 

به  و نیز اسناد بانوی واریز وجوه نبه وصول وجوه مورد ادعای خواها او به استناد اقرار و نستندا
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میورد  ی أرایین   .تواند مبالغ واریزی را مطالبیه کنید  خواهان میحوم کرد که  تبرعاستناد اصل عدم

 قرار گرفت.دادگاه تجدیدنظر استان تهران  13 ةشعبتثیید 

ر نخست از جهت تورار پرداخت که ظیاهر د  .است بررسیاستدالل دادگاه از چند جهت قابل 

کیه   خصو  اسناد تجاری؛ بهحقوقی وجود داشته است ةرابط است که بین خواهان و خوانده این

 و ظاهر در پرداخت بدهی است صدور چند فقره چ  در دفعات متعدد نوچ .ظاهر در دین است

دادگیاه   ،وداگر پرداخت به غیر از اسیناد تجیاری بی    یانیا  توجهی نورده است.موضوع دادگاه به این 

 دیین  در پرداخیت ییا وجیود    اشتباهیا  قرض احتمالکه از سه  کردمیتوجه  د  پرداخته به دبای

در  ،را پذیرفته باشید آن  هبه هد کننده قرض باشد و خوانده به اگر هد  پرداخت .خارج نیست

د حرمیت  و به اسیتنا  شود عقد ندارند باید حوم به بطفن توافق این مورد چون طرفین بر نوع عقد

ایی جی پیس  شیود.  وجوه دریافتی  ةاعادالید حوم به مسئولیت خوانده به علی ةقاعد مال خواهان و

عی اگر خواهان میدعی پرداخیت اشیتباهی و خوانیده مید      تبرع وجود ندارد.اصل عدمکاربرد  برای

ه شد. اگر خواندمیصادر  ادعوباید حوم به رد  ،چود دلیلی بر اشتباه اقامه نشده ،اشتباه او شودعدم

ت اللظهور عرفی پرداخت د ،این فرضدر  ،شدمیدین  نبودِای طل  و خواهان مدعی یتفمدعی اس

بل از قولی اگر همین اختف   .دینی داشت که خواهان عمل پرداخت را انجام داده استوجود  بر

ورتی کیه  ختف  به هیر صی  این ا بنابراین،ایبات کند. را  وجود دینباید مدعی  ،پرداخت واقع شود

 .در آن کاربرد ندارد تبرعاصل عدم واقع شود

ایی بیرای  جی  ،تمس  شیود  قراردادی ةرابط چون باید به ظهور عرفی ،قراردادها ةحوزدر پس، 

 و ایفیای نیاروا   ایفیای روا  هر دو دییدگاه  ةعمداشوال تبرع وجود ندارد و اعمال اصل تبرع یا عدم

وفیای بیه   »چون تحت عنوان  .است تبرع در ساختار قانون مدنینادرست اصل عدمکاربرد  ناشی از

مدنی ظاهر در ایین   در ساختار قانون 265 ةمادو جایگاه  مقامیه ةقریناین اصل مطرح شده و  «عهد

میاده کیه    قسمت دوم و. وظیفه است دادن انجام مستلزم وبخشش تبرع به معنای عدماست که عدم

توانید  می ،وه مقروض آن چیز باشددیگری بدهد بدون اینه بنابراین اگر کسی چیزی ب» مقرر است:

دادن مال به دیگری عرفا  ظاهر در پرداخت دین است و این چون  .کندمییید ثتآن را « کنداسترداد 

اگیر   ،افزون بر این .دین تقدم داردکننده بر اصل عملیه مانند برائت یا اصل عدمظهور فعل پرداخت
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د کیه  شی میی بایید حویم    ،وجود دینفرض نه  ،بخشش صر  بودعدم تبرعگذار از عدممراد قانون

خود مال را بیه دیگیری    ةارادبا  رسانندهنفعچون  .تواند عوض آن را دریافت کند نه عین مال رامی

میال مجیانی ییا معیوض      یسلطه باید هد  او مورد توجه قرار گیرد که اعطیا  ةقاعدداده و مطابق 

این اصل در تشیخیص   وع تصرفات معتبر است تبرع یا تبراصل عدم کاربرد، به عبارت دیگر. است

 .شودمیاعمال  عوض تصر  کردهقصد  مجانی یا بهآیا  که رسانندهنفعهد  

( کیه  108 :تیا ، بیحسنىیا تبرعی ) اندقراردادها به اقتضای ذات و اطفق یا معاوضی ،نتیجه در

وضیی  ابر انشای قرارداد مع نخست اینوه طرفین. فرض خارج نیست اختف  طرفین قرارداد از سه

پرداخت  وایفاها همة چون  .نداردکاربردی  تبرعتبرع یا عدماصل عدم ْاتفاق کنند که در این فرض

وری طی  ،اگر اختف  طرفین در مورد عقد تبرعی باشید دوم  شود. به اقضای ظهور عقد تحلیلباید 

 درج اگیر میدعی   ،اشید مطلیق ب هبة مدعی هبه به شرط عوض و طر  مقابل مدعی  که ی  طر 

کاشیف  ) شیود میعقد به اقتضای اطفق عقد حوم به تبرعی بودن  ،شرط ضمن عقد را ایبات نوند

 .یسیت ن ییا ایبات پرداخت تبرعی تبرع و و جایی برای اعمال اصل عدم (40 :ق 1359 الغطاء نجفى

عقید   مورد نوعاگر طرفین در سوم . است تبرعی هر دراچون خود عقد به اقتضای ذات یا اطفق ظ

یی   هیی  و دیگری ادعای عقد معاوضی کند و  ییوی ادعای عقد تبرعبه نحوی که  ،اختف  کنند

داد و ی لاشود و به استناد اصل حرمت اگر ممیوقوع عقد حوم به عدم، ادعای خود را ایبات نونند

 مقبوض به عقد فاسد است. شده باشد تابع احوام ستد

چون هیر قیراردادی ذاتیا  و اطفقیا      . قراردادی کاربردی ندارد ةرابطاصل عدم تبرع در  بنابراین

 ق.م. ناشیی از پییروی   265 ةمیاد این اصیل در   کاربرد .که باید مطابق آن تفسیر شود اقتضایی دارد

ق.م. از میواد   265و  264مواد و  قانون مدنی فرانسه است ساختارنویسندگان قانون مدنی ایران از 

از اسیباب سیقوط تعهیدات     عامیل  نُه .ق.م.  1234 ةماددر  شده کهاخذ  ق.م. . 1235و  1234

بخیش  » عنیوان  ةزیرمجموعی  ةماداولین  ،1235 ةماددر  .اولین آن ایفای تعهد است شمرده شده که

و  هر پرداخت و ایفایی مستلزم یا مفیروض بیه وجیود دیین    »: مقرر شده بود ،«اول: ایفای تعهدات

اسیترداد اسیت. اعیاده     ییا موضوع اعاده  ودود تعهد و دین ایفا شتعهدی است. چیزی که بدون وج

درج ایین میاده در سیاختار    « .اسیت شود که به طور داوطلبانه اجرا شده میشامل تعهدات طبیعی ن
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متضیمن دو   supposeة واژچیون   .حقوقی ایفای تعهدات موج  اختففاتی در حقوق فرانسه شید 

 این واژهمراد از  اگر .حقوقی متفاوت بر آن مترت  استاست که بار  «مفروض»و  «مستلزم»معنای 

طیر  مقابیل بایید     اعاده کنید و  ةمطالب صر  ایبات پرداخت هب دتوانمیایفاکننده  ،باشد «مستلزم»

ایفاکننیده   ،حمیل شیود  « مفروض»یابت کند که طل  خود را دریافت کرده است. اما اگر به معنای 

سیاق ماده که در ساختار ایفای تعهد قیرار   ظاهر واست  ن نبودهمدیوبرای مطالبه باید یابت کند که 

 در وجه دوم است. داده شده

 ق.م. 265 ةمادلزوم اصالح 
 .گذار قرار گییرد یوی از موضوعات ضروری است که باید مورد توجه قانون ق.م. 265 ةماداصفح 

 قیانون  اگیر میراد   .اسیت  با اشوال اساسی مواجه در ساختار فعلی قانون مدنی ماده چون حوم این

ایین  ، منیدرج شیده  « ایفای به تعهد»که این ماده زیر عنوان  ،حمایت از اجرا و ایفای تعهدات است

چون لزوم یبیات روابیط قیراردادی و نییز رویویرد       .حوم با ساختار و هد  عنوان ناسازگار است

بطه شفا  و بیدون ابهیام   قضازدایی از حقوق قراردادها اقتضای این دارد که قواعد حاکم بر این را

 مقرر شیود:  . مثف دیگر در این جایگاه تدوین شود میباید حو پس، تا موج  اختف  نشود. باشد

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در پرداخت دین است. بنابراین اگر کسیی میالی بیه دیگیری     »

چون لزوم حمایت از  «است.آن نبوده  مدیون که مگر یابت کند .تواند آن را استرداد کندمین ،بدهد

هیا در ایین   عرفیی پرداخیت   ةغلبو نیز ظاهر عمل پرداخت یا  قراردادی در حقوق قراردادها ةرابط

ق.م. در  336 ةمیاد الحیاقی بیه    ةتبصیر در  گونه کههمان؛ کندمیکننده ایفای دین است که پرداخت

تبیرع شیده   زین اصیل عیدم  اصل تبرع جیایگ  ،عرفی ةغلببه استناد  ،خدمات خانگی زنان شوهردار

کیه اصیل    اصلی ایین اسیت   اشوال ،نارواست ةگذار حمایت از ایفاکننداما اگر مقصود قانون است.

عیوض از طیر     ةمطالببلوه در  ،داردعین یا خود منافع کاربرد ن ةاعادوظیفه به  در موارد تبرععدم

عفوه بر اینوه از لحاظ  ،مهم این .مجانی بودن آن از طر  منتفع قابل اعمال است نفع و ادعایذی

منتفع بیه   ةوظیف عوض نوند ةمطالبرساننده چون تا نفع ،دارای اهمیت است ادعوشولی و دادرسی 

 اسیت. منتفیع نییز دارای اهمییت     ةوظیفی از حیث ماهوی و میزان  ،شودمیپرداخت عوض احراز ن

او بایید قیمیت    ،منتفع باشید  ةوظیفمنفعت  عین یا ةاعاداگر  ،هابا توجه به رشد سریع قیمت ،چون
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بایید قیمیت    ،عین یا منافع داشته باشید  قیمت ولی اگر وظیفه به پرداخت .االدا را پرداخت کندیوم

خود منافع را در اختییار و اسیتفاده    ةارادنفع به روز استفاده را پرداخت کند. در این مورد چون ذی

 منتفع باشد. ةظیفومنتفع قرار داده است باید قیمت روز استفاده مفک 

ق.م. از سیاختار ایفیای    265 ةحویم میاد   داوال  بایی  برای رفیع اشیوال   ،در این فرض ،بنابراین

چون وجود آن در ساختار ایفای تعهدات ظیاهر در ایفیای   شود. باب ایفای ناروا منتقل  تعهدات به

 .جیایگزین شیود  « سیت ین ایفای دین»واژة با « تبرععدم» ةباید واژ تعهد و پرداخت دین است. یانیا 

بیه عبیارت    .بلوه عوض آن قابل مطالبه اسیت  ؛عین را اعاده کرد توانمین تبرعچون به استناد عدم

بیه   است کیه شخصیی داوطلبانیه و بیدون داشیتن وظیفیه       تبرع در مواردیکاربرد اصل عدم ،دیگر

پرداخیت اجیرت و   و بعید اخیتف  در    نداستفاده ک برساند و منتفع نیز به رضایتدیگری منفعتی 

تبرع حوم به لزوم پرداخت عوض توسط منتفع شود که به استناد اصل عدم عوض منافع و عدم آن

 ؛کننیده حیاکم و او مولیف بیه اعیاده شیود      الید بیر تصیر  دریافیت   علیقاعدة شود. یالثا  باید می

 ،ده اسیت. در نتیجیه  به اختیار مطالبه بسنده شی  به اختیار ایفاکننده تمرکز و 265مادة که در درحالی

 به این شرح اصیفح شیود:   باید «ایفای ناروا»به « در وفای به عهد»این ماده پس از انتقال از عنوان 

 ،دریافیت کنید  بنابراین اگر کسی چیزی  .ستنی ایفای دینظاهر در  دیگری بدهده هر کس مالی ب»

گیذار فرانسیوی   گونه که قانونهمان ؛«کند.اعاده  باید آن را به مال ، باشد را طلبواربدون اینوه آن 

کیرده   اصفح خود را اشتباه ،2016در اصفحات سال ، نیز با هد  رفع اشوال و اختففات قضایی

در  ،ساختار مسئولیت خارج از قراردادی به را از ساختار حقوق قراردادها 1235مادة و حوم است 

 1302میادة  منتقیل و در   ،2«اخت نیاروا پرد»تحت عنوان  ،1سایر منابع تعهدات سوم فرعی ،فصل دوم

توسیط ایفاکننیده بیرای     میال مطالبیة   که متضمن لزوم را répétitionواژة همچنین  .درج کرده است

مطالبیة  اعیاده منیوط بیه    وظیفیة  جایگزین کیرد تیا    restitutionواژة بود با  کنندهمسئولیت دریافت

زییرا اگیر   . مغصیوب را دارد  عیین فة اعادة وظی حقوق ایران غاص گونه که در آن ؛ایفاکننده نباشد

های احتمیالی  و خسارتشده جبران منافع فوتمسئولیت شخص به  ،باشد مطالبه شرط بازپرداخت

ق.م. اییران   631 ةگونه کیه در میاد  همان؛ شودمیایفاکننده و امتناع استیفاکننده محقق مطالبة بعد از 
                                                                                                                                                       
1. SOUS-TITRE III AUTRES SOURCES D’OBLIGATIONS. 

2. CHAPITRE II LE PAIEMENT DE L’INDU. 
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ق.آ.د.م. در  522میادة  ییا در   است نی به ید ضمانییر ید امایمال  و امتناع متصر  شرط تغمطالبة 

او بیه کیاهش ارزش پیول و     شیرط ضیمان   طلبوار و امتناع بدهوار از پرداخیت مطالبة  طل  پولی

 نرخ تورم شمرده شده است. افزایش

 دیاغیرقرارد ةرابط
و یابیت   ستای قراردادعوامل غیر و قراردادو  قانون ْحقوقی ةرابطهر  تحقق منشث با توجه به اینوه

 ةرابطی  هایین اصیل بیر چی     باید دید، کاربرد نداردقراردادی  ةحوزدر  تبرع یا تبرعاصل عدمکه  شد

لیت مسیئو  نیوع  حقوقی مورد بحث به دو ةرابطنیز  مورد در این .است حاکم یقراردادغیرحقوقی 

 .شودمیبررسی  جداگانه ی که هر  تقسیم است قابل توافقی مدنی و

 مسئولیت مدنی

 رابطیه ر  ی  طدر  چون .رد نداردبکاررع بتناشی از مسئولیت مدنی غالبا  اصل عدم حقوقیرابطة  در

میدیون و  ة رابطی طرفین به طیور مسیلم   رابطة و قربانی قرار دارد  طر  دیگردر  و بارزیان فعلِ فاعلِ

ه بیه وی را  ردظاهر این است کیه زییان وا   ،کندپرداختی اگر مسئول به قربانی بنابراین،  .طلبوار است

 ت.پرداخت داشته اسوظیفة چون او  .تبرع نیستو جایی برای اعمال اصل عدم است جبران کرده

مسیئول   شیخصِ  در مواردی که بعد از تحقق مسئولیت و قبل از پرداخت خسارت ،با این حال

را  ععیوض منیاف   تبیرع توان به استناد اصیل عیدم  می، منافعی به قربانی برساند و بعد اختف  شود

سیئول  کاری قربانی مصدوم شود و شیخص م  ایاگر در حادیه مثف . دانستقربانی غرامت دریافتی 

رداخت دییه  بعد دادگاه صالح حوم به پ و قربانی کند مخارج زندگی درمان و ةهزیناقدام به تثمین 

و در  شود ،شدهصر  ةهزین ةاندازبه  ،مقداری از دیه تواند خواهان کاهشمیشخص مسئول  دهد،

 مخیارج  حوم به استحقاق مسئول به ،تبرعبه استناد اصل عدم، قربانی در تبرع بودن صورت ادعای

ولیی در   .شیود میی تبرع ایجاد ناصل عدم، حقوقی ناشی از ضمان قهری ةرابطدر ، بنابراین شود.می

سیتناد اصیل   تیوان بیه ا  می ،اگر مسئول منافعی را به قربانی برساند ،شخصی قربانی و مسئول ةرابط

 ی از غرامت محسوب کرد.ئآن را جز تبرععدم
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 حقوقی توافقی ةرابط
از منافع ییا   و حق قانونی قراردادی ةرابطبدون  شخصیاست که  این حقوقی توافقی ةرابطمراد از 

اطیفق    1قیرارداد در حقوق فرانسه به آن شیبه  .منتفع شودتوافق  به شخص دیگر ةداوطلبانخدمات 

وطلبانیه و  قراردادها اعمیالی دا شبه» :مقرر شده 2016ق.م. . اصفحی  1300 ةمادر د شود. مثف می

بدون حیق قیانونی منتفیع شیده و گیاهی       د کهنشومیمنجر به تعهد کسی  ی محض هستند کهاراد

و دارا شیدن   ،ایفیای نیاروا   ،مال غییر  ةادارقراردادهای د. شبهنکنمیعامل را در مقابل دیگری ملتزم 

است کیه   فایاست تبرع درغال  کاربرد اصل عدمحقوق ایران  دراما   2«.ندااین عنوان فرعی تابع ناروا

قبل از مشروط  انجام فعل در فرض ،شرایط آن مقرر شده است. همچنینق.م.  237و  236مواد در 

و  ،ق.م. 677و  676 میواد  در وکالیه الحیق تعییین  وکالت بیدون   ،ق.م. 246 ةماددر  قرارداد انحفل

اصیل  کیاربرد   از میوارد ق.م  557 ةمیاد در  عامیل  ارت برای مال  سرمایه بدون تعییین اجیرت  تج

 رسیاننده نفیع حرمیت عمیل ییا میال      ةادلی تبرع از سویی عدم مبنای استناد به اصل .است تبرععدم

و حاکمیت اراده بر امیوال و   و از سوی دیگر اصل استقفل دارایی اشخا ( 108: 1390 باریولو)

 اردبیلى) اندخروج مال از دارایی مگر به عوض تعبیر کردهبه اصل عدم بعضی از آن که استاعمال 

ییا   کند به دیگری خدمتی ارائه داوطلبانه اگر کسی ،به اقتضای این دو وجه .(388 ،10 ج :ق 1403

 نتبرعیی بیودن آ  در تبرعی ییا عیدم   و بعد از آن استفاده کند با رضایتمنفعتی برساند و منتفع نیز 

 بر منفعیت و اسیتفاده  نفع و منتفع توافق ذی ،. بنابراینیردگمیتبرع قرار اصل بر عدم ،داختف  کنن

نفع خودسیرانه و  چون اگر ذی .تبرع استشرط استناد به اصل عدم (271 ،2 ج :ق 1420 صیمرى)

و  اسیت  از منفعیت خیود سیل  حرمیت کیرده      ،برسیاند بدون مطالبه و رضایت منتفع بیه او نفیع   

 ةمطالبی  حقوقی یدر نظریات فقهی ،عوض ادعایی داشته باشد. به همین دلیل ةمطالبتواند برای مین

مسیئولیت او بیه    شیرط ، (142 ،12 ج :ق 1416 حوییم ) ولو به نحو تحری  عامل بر عمیل  ،منتفع

                                                                                                                                                       
1. quasi-contrats. 

2. Art. 1300 Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de 

celui qui 

en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. 

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et 

l’enrichissement 

injustifié. 
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 ج :ق 1413 شهیدیانى ؛350 :1311 رشتى؛ 231: 1393 باریولو) پرداخت عوض شمرده شده است

ادتا  مجانی ارائه عخدمات که از سویی  کاربرد دارد این اصل بیشتر در توافقاتی ،نتیجه در .(163 ،5

 ،9 ج :1418 طباطبایى) مانند داللی ؛دشوننفع تعیین شود و از سوی دیگر عرفا  اجرت عامل یا ذین

خودسیرانه   اگر انتفاع منتفع شود.میولی عرفا  تعیین اجرت ن ،( یا حمالی که نوعی شغل است183

به طور مطلق  ،الیدعلی ةقاعدبه استناد  ،انتفاعاعم از انتفاع و عدم ،نفع یا شارع باشدو بدون اذن ذی

 انید کیرده توصییف   مشیروع و نامشیروع  را به  استیفاپس اینوه بعضی . است ضامن عین و منفعت

یعنیی منتفیع و    ،طیه رابتوافق طرفین  چون در استیفا .( نادرست است155و  147 :1374 کاتوزیان)

 ضروری است. ،رسانندهنفع

 مالک استناد به اصل تبرع
تبرع به قصد تبرع و عدمچون . اصل تبرع است کاربرد مواردن مفکات تعیی ابعاد موضوع یوی دیگر از

بیه اصیل تبیرع وجیود دارد ییا در میوارد       برای اسیتناد   دارد و باید دید آیا موردی رساننده انصرا نفع

بیاقی  برای استناد به اصیل تبیرع    موردی تبرع حوم به مسئولیت کرد وید به استناد اصل عدماختف  با

اول الزم است مراد از قصد روشن شود که آیا به معنای تشخیص و اراده است یا  ،ماند. در این بارهمین

 .قدم شودمموارد همة نفع در باید ادعای ذی ،منظور باشد نخستاگر معنای  .به معنای هد  و مقصود

خدمات آگاه نیست و اموان ایبات خف  آن ارائة رسانی یا او در زمان نفع قصدغیر از او به  یکسچون 

جایز نیست بعد از این قصید  کند، قصد تبرع  ا اگر واقعاند که بر آننیز کاری بسیار مشول است. بعضی 

 ه عوض منیافع را پرداخیت کنید   بر طر  دیگر الزم است ک ،تبرع کندولی اگر ادعای عدم .رجوع کند

یعنی هد  و مقصودی که عامل  ،اما اگر معنای دوم منظور باشد .(622 ،2 ج :ق 1409 یزدى طباطبایى)

با توجیه  توان معیارهایی را مطرح کرد که اصل تبرع نیز قابل استناد باشد. می ،عمل داشتهدادن از انجام 

محیور  دلیه احقیوقی   یمچون حقیوق اسیف   ،رفی استبررسی روابط حقوقی مبتنی بر ظهور ع به اینوه

در مواردی که رفتار عامل در هنگام  ،. پسمورد توجه قرار گیردرفتار طرفین  الفاظباید ظهورات  ،است

غلبة  به همین جهتباید به اصل تبرع استناد شود.  خدمات ظاهر در تبرع استارائة عمل یا  دادن انجام

 .(302 :ق 1409 اصیفهانى ) محسوب شیده اسیت  آن  ی بر تبرعی بودناقرینهودیعه  عرفی مجانی بودن

 عر  و عادت احسانی بودن ودیعیه چون  .تبرع استناد کردبه اصل عدمتوان در این مورد مینبنابراین، 
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تبیرع  ق.م. اصیل بیر عیدم    336میادة  اینوه در رغم به ،به همین جهتاست.  ی بودن آنبر تبرع ایقرینه

مطابق عیر    چون زنان است.بودن عمل زنان شوهردار  یاصل بر تبرع قی به مادهالحاتبصرة در ، است

احسیانی بیودن خیدمات و     ،دهنید. بنیابراین  میگونه اعمال را برای تحصیل اجرت انجام نو عادت این

که در موارد اختف  بایید   اصل تبرع است عر  و عادت یوی از معیارهای استناد به رسانی مطابقنفع

 .قرار گیرد مورد توجه

 میثف   .یردگاست که باید مورد توجه قرار  طرفینرابطة  خدمات تبرعیارائة ی یوی دیگر از معیارها

قراین  هبدون توجه ب ،یدادگاه بدو ،مدعی بود منتفع زوج که ،9109970270101214ة شمارپروندة در 

 ه ضمان منتفیع حوم ب کارشناسییة نظربه استناد تبرع قرار داد و اصل را بر عدم ،منتفع و خواهانرابطة 

 ،زناشوییرابطة  جه بها توب ،اما دادگاه تجدیدنظرکرد.  آپارتمان خواهانة ماه 154المثل اجرت به نسبت

ضیمن   اسیت؛  دیگیر ی زوجین از اموال  ةاستفاددر زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن » حوم کرد:

منیزل   بودن سوونت پدر )تجدییدنظرخواه( در  عیدادرسی به تبر ةجلساینوه فرزند مشترک طرفین در 

 «المثیل نبیوده اسیت.   گیاه صیحبتی از گیرفتن اجیرت    هی  کهاذعان داشت  مادرش )تجدیدنظرخوانده(

 بیه  نتفاعااجازة انه داوطلب و زوجه نیز به طوربا توجه به اینوه منتفع زوج خواهان بوده  ،دادگاه ،بنابراین

رسانی دن نفعقراین تبرعی بونیز  در نظریات فقهیبنابراین  ه است.در در تبرع شمرظاه ،داده استزوج 

 .(307 ،12 ج :ق 1416 حویم) سوب شده استتبرع محعدم مانع از استناد به اصل

 به این بیان که اگر کسی منفعتی ؛زمانی است ةفاصلیوی دیگر از معیارهای استناد به اصل تبرع 

 فوری عیوض  ةمطالبظهور  .کندمی وضع ةمطالباقدام به  ،صلهبففا ،به دیگری ارائه کند غیرتبرعی

اگیر کسیی بففاصیله بعید از      ،مسلم عقفییی اسیت. بنیابراین    ةسیر رسانیتبرعی بودن نفعدر عدم

تبیرع را  تبرعی است و حق استناد به اصل عیدم دادن ظاهر در انجام  ،دنعوض نو ةمطالب رسانینفع

 ةپرونید در  میثف   .دکنی مطالبه اقامه یابت و دلیل توجیهی در عدم اتبرع رمگر اینوه قصد عدم ؛ندارد

 بیود  گذشته کردهالمثل ایام اجرت ةمطالب سال چهاربعد از  ایزوجه 9209970222401432ة شمار

تبرعیی بیودن    بیر  ایقرینیه  چهار سیال آن بعد از  ةمطالبفعل و  دادن انجام عدم مطالبه در زمان که

 ،تبیرع به استناد اصیل عیدم   ،ولی در دادگاه تجدیدنظر .حقی شده بیمحووم ب و محسوب خدمات

 ؛نقیض شید  ی أر این، ق.م. 336 ةمادالحاقی به  ةتبصرحتی  ،بدون توجه به قراین و شواهد پرونده
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کنید و وجیود   می عوض ةمطالبنفع فورا  ذی تبرعیعدم خدمات که عرفا  مسلّم است که دردرحالی

 قرینه بر تبرع است. اجرت ةمطالبخدمات و  ادند انجام بین یزمان ةفاصل

 نتیجه

 شرح است: دینبتبرع اصل عدم نتایج اصلی تحلیل کاربرد

عتبیار  در ا اسیت  ،مانند حرمت مال و عمل مسلم ،لفظی ةادلتبرع چون مستند به اصل عدم اوال 

 نائیت بیا آ  ای ماننید اصیل بر  اصیول عملییه   ات قانونی است کیه امار ةزمرآن تردیدی نیست و در 

 نیست.معارض 

 ةحیوز حقوق قراردادها  ةحوززیرا  .کاربرد ندارد حقوق قراردادها ةحوزتبرع در یانیا  اصل عدم

 هر عقدی به اقتضای آیار ذاتیی  بنابراین،  1تابعیت عقد از قصد است. ةقاعدطرفین و  ةارادحاکمیت 

ست کیه بایید بیه ایین ظهیورات      معوض بودن ا ظاهر در تبرعی بودن یا یا اطفقی یا توافق طرفین

 توصیف کرد.جا یا ناروا هیا ایفایی را بپرداخت  تواننمی تبرعبه استناد اصل عدم ،استناد شود. پس

قابیل تحقیق    یتیوافقی  مسئولیت و مسئولیت مدنیی رابطه دو نوع که ،غیرقراردادیرابطة یالثا  در 

جیایی بیرای اعمیال اصیل      زییان شیده  ی  طر  متحمل  در این رابطهچون ضمان قهری  در ،است

تفیع شیده و   دیگری منداوطلبانة توافقی که ی  طر  از خدمات رابطة  اما در، ماندمیتبرع باقی نعدم

مشیروط بیر    ،دکیاربرد دار تبرع اصل عدم اندکردهبعد طرفین در مجانی و تبرعی بودن انتفاع اختف  

 .برع نباشدتظاهر در مجانیت و  اجتماعی طرفینطة نحوة رابیا  رسانیاینوه قراین و احوال زمان نفع

یفیای تعهید   در جایگاه فعلی آن اصفح شود تا از ا ق.م. باید 265 ةمادرابعا  یابت شد که حوم 

ل منتقی ی آن از جایگاه و ساختار فعلباید  ،ولی اگر حوم ماده ناظر بر ایفای نارواست .حمایت شود

« شیود یمی باب دوم: در الزاماتی که بدون قیرارداد حاصیل   » از« فصل اول: در کلیات» ساختار درو 

ر سیال  دگذار فرانسوی نیز ایین اشیتباه سیاختاری را    گونه که قانونهمان ؛قانون مدنی مندرج شود

ة میاد  وق.م.  را از ایفای تعهدات به تعهدات خارج از قیرارداد   1235 ةماد اصفح و حوم 2016

 .منتقل کرد 1302

                                                                                                                                                       
 العقود تابعة للقصود. .1
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