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 چکیده

االجرا است که یا طرر  مقابر    الی انگلستان، تعهد شخص در صورتی الزمبر اساس قواعد کامن
هد فراهم کند یا اینکه قرارداد برا تررریفات صاصری منعقرد شرودب در برصری       عوضی برای آن تع
ال مانند استرالیا، کانادا و ایاالت متحدۀ امریکا، نظریة دیگری برا عنروان اعتمراد    کرورهای کامن

هرای  تواند در ردیف عوض یا جایگزین آن قرار گیرد، اما دادگراه متعار  مطرح شده است که می
اندب برابر این نظریه، فعر   رسمیت نرناصتهن کارکردی را برای این نظریه بهانگلستان هنوز چنی

یکی از طرفین درصورتی که مورد اعتماد طر  مقاب  قرار گرفته باشد، موجر  پیردایت تعهرد    
شودب این نظریه نکات مرترکی با قواعد غرور و اسرتیفا از مرای یرا عمر      آور بر فاع  آن میالزام

ال ق ما دارد و بررسی آن، زمینة فکری مناسبی را برای تطبیق و مقایسة کامنغیر در فقه و حقو
 سازدبو فقه و حقوق ایران در بخت کوچکی از حقوق تعهدات فراهم می

 
 واژگان کلیدی

 الباعتماد متعار ، حقوق ایران، عوض، فقه، کامن
 
 

                                                           
  :e.nematollahi@qom.ac.irEmail  025-32903127فاکس:  *
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 مقدمه

االجرا است کره  در صورتی الزم موج  نظریة سنتی عوض در حقوق انگلستان، تعهدِ قراردادیبه
در مقاب  آن عوضی وجود داشته باشد و تعهد بالعوض جز درصورتی کره در سرند رسرمی در     

عردالتی شرود،   آور نیستب اِعمای دقیق این نظریه درعم  ممکن است موج  بیشده باشد، الزام
هرا توسر  بره    آن هایی در راستای تعدی  نظریة عوض صورت گرفته کره یکری از  رو، تالشایناز

ال مورد اقبرای  ( است که در برصی کرورهای کامنreasonable relianceمفهوم اعتماد متعار  )
عنروان جرایگزین نظریرة    (ب از نظریة اعتماد گراه بره  Stone, 2009, P.106-107قرار گرفته است )
گر تلقری  ( و گاه این دو نظریره مکمر  یکردی   Jackson, 1998, P.106شده است ) عوض نام برده

 (بibid, P.161اند )شده
وجود بر اساس نظریة اعتماد، کارهای یک طر  و اعتماد طر  دیگر بر آن است که تعهد به

هرای  گویردب در مقایسره برا مبادلرة وعرده     ها، که نظریة سنتی عوض میآورد، نه مبادلة وعدهمی
شرود، ایرن معیرار    ب مری متقاب  که بر اساس نظریة سنتی عوض، نمونرة عرالی قررارداد محسرو    

آور تر برای تحلی  بسیاری از موارد قراردادی است و پذیرش آن، راه را برای الرزام ای دقیقشیوه
 ,Stoneها از لحاظ نظریة سرنتی، عروض وجرود نردارد )    کند که در آنهایی باز میکردن توافق

2009, P.110 ب) 
شود: آیرا اعتمراد یرک طرر  برر       ها پاسخ دادهشود به این پرستدر این پژوهت تالش می

توان سببی برای پیدایت تعهد حقوقی دانست؟ نظریة اعتماد متعار  از اَعمای طر  دیگر را می
ال برصروردار اسرت و در برابرر چره نظریراتی قررار       چه پیرینه و جایگاهی در کررورهای کرامن  

ریره در حقروق   ایرن نظ تروان بررای   گیرد؟ چه نقدهایی بر این نظریه وارد شده است و آیا میمی
 ایران جایگاهی یافت؟

 

 پیشینة نظریة اعتماد  

توان در سخنان هایی از این نظریه را میای طوالنی برصوردار است و نرانهنظریة اعتماد از سابقه
دانرانی ماننرد   ب این نظریه در قرن بیستم شهرت زیادی یافت و حقوق9آدام اسمیت مالحظه کرد

هرای مختلرف آن   ( از گونره Neil MacCormickکورمیرک ) نیر  مرک   ( وAtiyahپاتریک آتیره ) 

                                                           
 ,Hogg, 2011, p.99)آیرد  شرمار مری  با اشاره به انتظارات ناشی از وعده، که نروعی از نظریرة اعتمراد بره    اسمیت ب 9

n.125)ایرد، در صصرو   وی وعرده داده  وعده عبارت است از اعالم تمای  به اینکه شخصی که بره »گوید: ، می 
گرردد کره نقرن آن زیران محسروب      اجرای آن به شما اعتماد کندب درنتیجه، وعده موج  پیدایت تعهدی می

 بon Jurisprudence, p.472) (Smith, Lectures «شودمی



 686  معرفی و نقد نظریة اعتماد متعارف

 

دار اصرلی  (ب برصری از پژوهررگران پروفسرور آتیره را طرر      Hogg, 2011, p.98حمایت کردند )
 ,Ibidانرد ) رو، نظریات وی را شایستة توجره بیررتری دانسرته   اینشمار آورده، ازنظریة جدید به

p.100ال در باب نظریات راجر  بره   ای از ادبیات کامنمالحظهکه صواهد آمد، بخت قاب  (ب چنان
رو، در اینها، به سخنان پروفسور آتیه معطو  است و ازآور و مبنای الزامی بودن آنتعهدات الزام
معرو  اسرت و بیررتر برا نرام وی     « اعتماد متعار »ای از نظریة اعتماد که به گونهاین مقاله به

 دبشوقرین شده است، پرداصته می
 

 تمایز نظریة اعتماد و نظریة سنتی
رو، پروفسرور  ایناز میان نظریات رقی ِ نظریة اعتماد، نظریة سنتیِ اراده اهمیت بیرتری داردب از

دهد و پیت از تبیین نظریة صود به معرفی نظریة آتیه نظریة صود را در برابر این نظریه قرار می
مبتنی بر نظریة اراده اسرت و نمونرة برارز آن، توافرق     پردازد که از دیدگاه وی سنتیِ قرارداد می
 exchanges ofهرا ) ( استب این نوع قرارداد مترک  از مبادلة وعرده executoryدوطرفة مؤج  )

promises آور صرورت  ای الرزام ( است که از طریق فرایند ایجاب و قبوی و به قصد ایجاد معاملره
از طرفین به دیگرری سرودی برسراند یرا اعتمرادی      گیردب برای ایجاد تعهد، الزم نیست یکی می

اند که به آن ملزم باشرندب  آور است که طرفین قصد کردهصورت پذیردب قرارداد به این دلی  الزام
درست است که از لحاظ حقوقی وجود عوض ضروری است، اما جز در موارد صرا  و معمرولی،   

نه از قرارداد با شرر  عروض مطرابق اسرتب     رو، این نمواینهای متقاب ْ عوض یکدیگرند و ازوعده
هنگامی که قرارداد ترکی  شد، طرفین را به اجرای آن یا در صورت عردم اجررا، بره مسرتولیت     

کندب صسرارت یادشرده بیرانگر ارزش انتظراراتِ ازدسرت رفترة طرر         پرداصت صسارت ملزم می
اقامرة دعروا    9 مؤجر  تقصیر استب بنابراین، صواهان ممکن است بر اساس یک قررارداد کرامال   بی

کند؛ به این دلی  که مثال  صوانده به تعهد قراردادی صرود عمر  نکررده و ممکرن اسرت بتوانرد       
اش را دریافت کند، بدون اینکه صواهان بره اَعمرای طرر  مقابر      صسارت انتظارات ازدست رفته

باشرد  اعتماد کرده باشد و حتری بردون اینکره صوانرده هریع منفعتری از قررارداد کسر  کررده          
(Atiyah, 1986, p.11–12ب) 

 

 معرفی نظریة اعتماد متعارف

                                                           
شود، توافق یا قراردادی است که هر که در مطال  آینده نیز تکرار می« کامال  مؤج »ب مقصود از توافق یا قرارداد 9

 دار باشدب ن مؤج  و مدتدو عوض آ
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ای کره در مقالرة معررو  پرفسرور آتیره      گونره در این قسمت به معرفی نظریة اعتماد متعار  به
پرردازیم و صررفا  نکرات مهرم آن را یرادآوری      (، مری Atiyah, 1986, p.10-43مطرح شده است )

 کنیم:می
 ،قرارداد را عمدتا  در چارچوب معامالت مؤج  که متررک    نمونة سنتیِ حقوق قراردادها

کند؛ به همین دلی ، نظریة سرنتی، منبر  مسرتولیت    ها است، تعریف میاز مبادلة وعده
هاب اما هرروزه تعرداد زیرادی از قراردادهرا    داند، نه اَعمای آنقراردادی را قصد طرفین می

گیرردب معرامالت   زمران صرورت مری   مطرور هر  ها بهشود که انعقاد و اجرای آنمنعقد می
ای مانند سوار اتوبوس شدن یا صرید کاالیی از مغازه یا قرض مبلغی پوی را درنظرر  ساده
ها توصیف کنریمب ایرن   گیریمب معقوی نیست که این معامالت را توافق یا مبادلة وعدهمی

ت کنرد،  دهد که کرایة صود را پرداصشود وعده میادعا که شخصی که سوار اتوبوس می
معناستب درست است که در همة این معامالت، نوعی رفتار ارادی وجود دارد؛ ادعایی بی

یعنی معموال  مردم کارهایی مانند سوار اتوبوس شدن، صرید جرنس از مغرازه یرا قررض     
دهند، اما این معامالت چیزی بیت از رفترار  طور ارادی انجام میکردن مبلغی پوی را به

هرا را  بار یا هرر دوی آن نوعی منفعت، اقدامات دربرگیرندۀ اعتماد زیان ارادی، یعنی ارائة
طور ارادی سوار اتوبوس شده، از جرایی  شود، کسی که بهدر صود داردب معموال  فرض می

توان گفت که مسرتولیت وی در  بردب نمیرود، از این کارها منفعتی میبه جای دیگر می
عنصر منفعت نداردب همچنین، بر اسراس نمونرة   صصو  پرداصت کرایه هیع ارتباطی با 

سنتی قرارداد، کسی که مبلغی پوی قرض کرده و آن را دریافرت نمروده، صررفا  بره ایرن      
دلی  مستوی بازپرداصت پوی است که تعهد به بازپرداصت کرده است و صرر  دریافرت   

نظریرة  پوی، اهمیت و دصالت چندانی در مستولیت وی نداردب در واق ، به دلیر  وجرود   
گیرنده دصالت دارد، اما از لحاظ نمونة سنتی، عوض، دریافت پوی نیز در مستولیت قرض

 منب  مستولیتْ قصد یا توافق یا وعده است، نه عوضب  
 توانرد  بار مری هم از لحاظ اصالقی و هم از لحاظ حقوقی، رساندن سود و نیز اعتماد زیان

نداشرته باشردب حقروق اسرترداد      ای وجرود منجر به تعهد شود؛ هرچند کره هریع وعرده   
(restitutionبا مواردی سروکار دارد که در آن )      هرا شخصری کره منفعتری را از دیگرری

ای بره پرداصرت آن نرداده باشردب     کس  کرده، ملزم به جبران آن است؛ هرچند که وعده
( نیز اغل  برای اعتمادهایی که مبتنی برر  trustحقوق مستولیت مدنی و حقوق تراست )

کنردب از ایرن گذشرته، در صرودِ حقروق      صریح نیستند، جبران صسارت مقررر مری   وعدۀ
ها حمایرت از اعتمراد متعرار     شود که هد  آنقراردادها نیز مقررات بسیاری یافت می

توان به قواعد راجر  بره   است، نه وض  مستولیت مبتنی بر وعدهب از جملة این موارد، می
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اشاره کرردب یکری از برارزترین مرواردی کره برا        (misrepresentationاظهار صال  واق  )
نظریة مبتنی بودن تعهدات قراردادی و تعهدات ناشی از وعده بر قبوی ارادی تعهد قابر   
جم  نیست، نظریة معرو  به معیار عینیِ مسرتولیت قرراردادی اسرتب برر اسراس ایرن       

اهمیت چنردانی  نظریه، آنچه اهمیت دارد ابراز قصد است و قصد درونی و واقعی معموال  
نداردب درصورتی که شخص برصال  قصد یا برداشت صود بره وعرده یرا قرراردادی ملرزم      
شمرده شود، مستولیت وی مبتنی بر قبوی ارادی تعهد نیست، بلکه مبتنری برر مفهروم    
دیگری است و این مفهوم در اغل  موارد، اعتماد متعار  استب شخصری کره سرندی را    

شود که دیگران ممکن است بره  ه مفاد آن پایبند شمرده میکند، به این دلی  بامضا می
طرقی که بر اساس معیارهای جامعة ما متعار  یا حتری ضرروری باشرد، برر کارهرای او      

 اعتماد کنندب
بنابراین، هرگاه اعتماد متعرارفی صرورت گیررد، ممکرن اسرت تعهرداتی اصالقری و حقروقی         

هرا وعردۀ صرریحی    شوند کره در آن محدود نمی وجه به مواردیهیعوجود آیدب این تعهدات بهبه
داده شده باشد، زیرا اگرچه ممکن است این تعهدات در مواردی تحقق یابنرد کره بتروان وجرود     

هرا  آینرد کره در آن  وجرود مری  گفته در بسیاری موارد بهرا استنبا  کرد، اما تعهدات پیت وعده
( محرن نیسرتب کسری کره     fictionتالش برای کرف یک وعده، چیزی جز یک فرض قرانونی ) 

شود، ملزم به پرداصت کرایره اسرت و ادعرای وجرود     بدون قصد پرداصت کرایه، سوار اتوبوس می
کنرد، وعردۀ   وعدۀ ضمنی به پرداصت، دور از واقعیت استب کسی که سندی را ناصوانده امضا می

ارداد، توافرق  دهد؛ چه رسد به وعدۀ صریحب در نظریة قراردادی مرسوم، الگوی قرضمنی هم نمی
دهد که بسیاری از انواع معرامالت برا   مؤج  است، اما نگاهی گذرا به جهان و به حقوق نران می

این الگو سازگار نیستب بسیاری از معامالت پریت از آنکره کراری از سروی یکری از طررفین یرا        
 آور نیستندب ها انجام شود، الزامهردوی آن

 شمرند و امرروزه نیرز هرر توافرق     ضمن وعده میطور سنتی معامالت را متدانان بهحقوق
بسا صود طرفین نپذیرنرد  دانند؛ درحالی که چههای متقاب  میمؤج  را دربردارندۀ وعده

رود، از واژۀ کرار مری  ویژه در تعابیری که در معامالت مصررفی بره  اند، بهای دادهکه وعده
ای تعطیالت یرا در هواپیمرا،   ( برbook« )ذصیرۀ جا»شودب مردم از استفاده نمی« وعده»
گویند؛ حتری  ( قیمت و امثای آن سخن میaccept« )پذیرش»( کاال، order« )سفارش»

ترر اسرت ترا تعبیرر صرریح وعرده دادن       گونره تعرابیر رایر    های تجاری نیز ایرن در حلقه
(promiseو به )( عهده گرفتنundertakingب از قدیم)شده که ایجاد تعهد االیام تصور می
ر چنین تعابیری، وابسته به این است که تعبیر مورد نظر حاکی از وعده است یا نهب امرا  د
رسد که در بسیاری موارد، واقعیت برعکس است؛ به این معنا کره در مباحر    نظر میبه
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حقوقی و اصالقی اغل  باید در ابتدا تعیین کرد که تعهدی وجرود دارد یرا نره، و سرپس     
گونه تفسیر شودب و نتیجه این است کره وجرود یرا نبرود     مرخص کرد که عبارت باید چ

 شودب  تعهد بدون توجه به وجود یا نبود وعده تعیین می
   ادعای پروفسور آتیه این نیست که رضایت، وعده، قصد و رفتار ارادی حتی درجایی کره

همراه با منفعت متقاب  یا اعتماد متعار  باشد، دصالتی در ایجاد تعهد نرداردب حتری در   
واردی که بتوان گفت تعهد مبتنی بر منفعت یا اعتماد است، وعدۀ صریح ممکن اسرت  م

تر گفته شد کره در صصرو  قررض،    مندی ایفا کندب برای مثای، پیتنقت اثباتی ارزش
حرای،  ایرن تواند کامال  ناشی از وعرده باشرد؛ برا   گیرنده به بازپرداصت نمیمستولیت قرض

ی ارزشمندی دارد: اوی اینکره تردیردی در صصرو     وجود وعدۀ صریح کارکردهای اثبات
گذارد؛ یعنی با وجود وعدۀ صریح به بازپرداصرت، احتمرای هبره    ماهیت معامله باقی نمی

کنند، به رودب دوم اینکه در مواردی که هر دو طر  به نمایندگی عم  میبودن کنار می
سوم اینکره وعردۀ    کندبتعیین اینکه طرفین واقعی معامله چه کسانی هستند، کمک می

رساند؛ برای مثای، وعردۀ پرداصرت   صریح به تعیین برصی شرو  جزئی و فرعی یاری می
 کندبسودی معین، کار دادگاه را در تعیین سود منصفانه و متعار  تسهی  می

        تاکنون گفته شده است که نمونة سنتیِ حقروق قررارداد کره مبتنری برر نظریرة اراده و
زیادی با حقوق و زنردگی نرداردب امرا در صصرو  توافقرات       معاملة مؤج  است، تناس 

کامال  مؤج  وضعیت متفاوت استب اگر شخص دربارۀ یک توافق کامال  مؤج  و پریت از  
دریافت منفعت یا قب  از اعتماد مخاط  وعده بر وعده، مسرتولیت اصالقری یرا حقروقی     

دیگرریب از لحراظ    داشته باشد، مستولیت وی صرفا  ناشری از وعرده اسرت و نره از چیرز     
کننرد و  آور است، تردیرد مری  نفسه الزاماصالقی، اندکی از افراد در این نکته که وعده فی

 اندب  گرایان موافقدانان با تأکید بر لزوم عوض، تا حد زیادی با اصالقحقوق
    باید یادآور شد که درعم ، قراردادهای کامال  مؤج  هم به آن مقدار که نظریرة حقروقی

کنندگان و حتی تجار اغلر  توقر  دارنرد کره بتواننرد      آور نیستندب مصر ، الزامگویدمی
بدون پرداصت کمترین جریمه و شاید صرفا  با پرداصت مخار  واقعی که به دلی  اعتماد 
بر وعده صورت گرفته، قراردادهای کامال  مؤج  را فسخ کنندب اگر قرارداد کرامال  مؤجر    

اشی از اعتماد وجود نخواهد داشتب حتری از لحراظ حقروقی    های نهزینه گونهباشد، این
نردب ایرن انتظرارات، انتظرار اجررا      هم انتظارات مورد حمایتِ قراردادهای مؤج  محردود 

رو، درصورتی که بین قیمت بازاری کاال یا صردمات  ایناند؛ ازنیستند، بلکه انتظار منفعت
توانرد از  ه تفاوتی نباشد، قرارداد مری موضوع قرارداد با قیمت بازاری کاال یا صدمات مراب

لحاظ حقوقی بدون پرداصت صسارت نقن شودب درعم  بخت زیادی از مواردی کره در  
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آور اندب پس باز هرم نیرروی الرزام   شوند، مرموی این قضیهها توافقات مؤج  نقن میآن
آور زامگونه قراردادها بررای مردت زیرادی الر    قراردادهای کامال  مؤج ، موقتی است و این

مانندب بنابراین، الگوی نقن قرارداد در صصو  قراردادهای کامال  مؤج  صدق باقی نمی
کندب معموال  هد  اصلی از انعقاد چنین قراردادهایی، عبارت است از توافق در مورد نمی

شروطی که بر مبادلة مورد نظر پس از انجام شدن آن حاکم است؛ اینکه قرارداد طرفین 
کم در بسیاری از مروارد، هردفی تبعری    که مراق  انجام مبادله باشند، دست را ملزم کند

 استب 
 گفته، در صصو  توافق کامال  مؤج  نیز هماننرد توافرق حرایا یرا     با توجه به نکات پیت

بره آن   4توافقی که بخری از آن اجرا شده، کارکرد اصلی وعده، اثباتی است که در بنرد  
 کرراال یررا صرردمت مررورد توافررق را عرضرره کننررد، اشرراره شرردب زیرررا همررین کرره طرررفینْ

ای کره بخرری از آن اجررا    آیدب در این صورت، معاملة مؤج  به معاملهوجود میتعهد به
توانرد تحقرق یابردب    شود و حتی بدون وجود وعرده نیرز تعهرد مری    شده است، تبدی  می

ی که نه اجرا درنتیجه، نظریة مستولیت مبتنی بر وعده، تنها در صصو  وعده یا قرارداد
رو، ایرن شده و نه عوض آن پرداصت شده و نه مورد اعتماد باشد، جنبة اثبراتی نرداردب از  

شود کره در ایرن گونره مروارد مبنرای مسرتولیت و منبر  تعهرد         این پرست مطرح می
 چیست؟ 

 کند که حقروق انگلسرتان در   پروفسور آتیه پاسخ به پرست باال را با این مقدمه آغاز می
مانده از قرن نوزدهم، در صصو  میزان وابستگی تعهدات قراردادی اثِ برجاینتیجة میر

جرم نیرز  بر قصد طرفین و قبوی ارادی مستولیت افرا  کرده استب برعکس، نظریة شبه 
داند، نره ارادۀ  جرمی را ناشی از قانون میاز سوی دیگر دچار افرا  شده، مستولیت شبه 

تروان گفرت کره رضرایت، قصرد و رفترار ارادی هریع        یطرفینب به نظر پروفسور آتیه، نم
جرمی نرداردب هرم در مسرتولیت قرراردادی و هرم شربه        های شبهدصالتی در مستولیت

جرمی، مستولیت در درجة اوی از عم  ارادی طررفین یعنری از نفر  متقابر  و اعتمراد      
نده در این کنبرد و صریدار یا مصر شودب فروشندۀ کاال از فروش صود سود میناشی می

کندب این دو عام  همراه با ایرن واقعیرت   باره که کاال صطرناک نیست، به وی اعتماد می
کننرده  که بی  عملی ارادی است، مستولیت فروشنده را هم در برابر صریدار و هم مصر 

کندب درست است که در جهان صرنعتی جدیرد، جامعره و روابرت اجتمراعی و      توجیه می
ای که از مفاهیم منفعت و توانند به کمک اصوی سادهاند که نمیاقتصادی چنان پیچیده

اعتماد استخرا  شده، ساده انگاشته شوند؛ اما از طر  دیگرر، تفکیرک تکرالیف ارادی از    
تررر و انگرراری اسررتب سرراصتار نظررری مناسرر  تکررالیف قررانونی نیررز صررود نرروعی سرراده 
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قاب  بین سره مفهروم منراف     تواند بر مبنای ارتبا  متتر حقوق تعهدات میبختوحدت
 ی انسان استوار شده، توسعه یابدبمتقاب ، اعتماد متعار  و رفتار اراد

 

 النظریة اعتماد در کشورهای کامن
 ,Stone, 2009انرد ) های کرورهای استرالیا، نیوزیلند و کانادا از این نظریه استقبای کردهدادگاه

p.156ال، یعنی ایاالت متحردۀ امریکرا،   حوزۀ مهم کامن (ب در ادامه، وضعیت نظریة اعتماد در سه
 شودبترالیا و انگلستان بررسی میاس
 

 وضعیت نظریه در امریکا. 1
نظریة مبتنی بودن تعهدات قراردادی بر اعتماد و نه بر مبادلة عوضین، در ادبیات حقوقی ایالرت  

 Morrisس کروئن ) دانان ایرن کررور، ماننرد مروری    متحده انعکاس یافته است و برصی از حقوق

Cohen( و راسکو پاند )Pound Roscoe    برار حمایرت   (، فیلسو  حقروق، از نظریرة اعتمراد زیران
 (بFridman, 1974, p.16اند )کرده، به آن نظم و نسق بخریده

م(، 9132حتی در ویراست اوی آن ) 9«شرح جدید حقوق»دانان معتقدند که برصی از حقوق
دارد: مقرر مری  10رسمیت شناصته استب مادۀ ز حقوق تعهدات بهعنوان بخری ااین نظریه را به

طور متعار  توق  دارد که موج  فع  یا ترک فع  معین و اساسری  دهنده بهای که وعدهوعده»
گردد و ]در عم  هم[ موج  چنین فع  یرا تررک فعلری گرردد،     از سوی طر  وعده )موعودٌله( 

ایرن  «ب عردالتی جلروگیری کررد   اجرای آن وعده بتوان از بیآور است؛ منو  به اینکه تنها با الزام
کند که مبتنی بر اعتماد است نه عروض،  االجرا بودن تعهدات مقرر میماده معیاری را برای الزم

 (بStone, 2009, p.154و این نکته به عنوان کانون حقوق قراردادها در امریکا باقی مانده است )
 

 وضعیت نظریه در استرالیا. 2
دهرد،  نرران مری   Waltons Stores (Interstate) Ltd v Maher (1988)گونره کره دعروای    مانه

عنوان مبنرایی بررای ایجراد تعهرد جسرورتر از      های استرالیا در استناد به نظریة اعتماد بهدادگاه
عنروان  اندب این دعوا مربو  به اجارۀ قطعره زمینری برود کره بره     های انگلستان عم  کردهدادگاه

                                                           
ای از قواعد حقوقی غیررسمی و غیرالزامی است که از سوی بهترین مجموعه American Restatementب 9

شود و شام  قواعد تنظیم می( American Law Institute)« مؤسسة حقوق امریکا»دانان امریکا در حقوق
 (ب909،  9374نک: تنک، حقوقی در موضوعات مختلف ازجمله حقوق قراردادها است )
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نظر گرفته شده بودب مالک زمین به این باور ترغی  شرده برود کره    از یک طرح توسعه دربخری 
کند و مبادلة قراردادها صورت صواهد گرفرتب وی برا   مستأجر احتمالی اقدام به انجام معامله می

سازی زمین برای ساصتن بنای جدیدی که مطابق با نیاز مسرتأجر باشرد،   این توق  و برای آماده
وجود در آن زمین را تخری  کردب اما درواق  مستأجر از پیت تصمیم گرفته بود کره  ساصتمان م

دانست که کار تخری  شروع شده است، تصمیم صرود را بره   به قرارداد ادامه ندهد و با اینکه می
توانند غرامتی مطالبره کنرد یرا    اطالع مالک زمین نرساندب مستله این بود که آیا مالک زمین می

رسید که قراردادی بین طرفین وجود ندارد، دادگاه عالی استرالیا اجرازه داد  نظر میهنه؟ اگرچه ب
وعرده داده  »که مالک بر اساس استاپ  موفق شودب دادگاه بر این عقیده بود کره مسرتأجر ابتردا    

که قرارداد ادامه پیدا صواهد کرد و لذا اقدام بعدی وی که آگاهانه به مالک اجازه داده برود  « بود
( unconscionable« )نامتعار »ساصتمان را تخری  کند و به این ترتی  متحم  ضرر شود،  که

 رو، وعدۀ وی باید اجرا شودباینبوده است؛ از
( detrimental reliance« )برار اعتماد زیان»به این ترتی ، درعم  این دعوا راه را باز کرد که 

منو  به اینکه بتوان گفت که چنرین اعتمرادی    کار رود؛ البتهعنوان جایگزینی برای عوض بهبه
دهنده، نامتعار  باشدب آرای بعردی در اسرترالیا نیرز    موج  شده است، انکار وعده از سوی وعده

 (بStone, 2009, p.155-156اند )را پذیرفته Waltons Storesرفته در دعوای کاراص  به
 

 وضعیت نظریه در انگلستان. 3
اند؛ هرچنرد برصری   ای محدود از نظریة اعتماد متعار  حمایت کردهگونهههای انگلستان بدادگاه

ظراهر  هبر  Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd،9از آرای اصیرر ماننرد   
 ,Stoneانرد ) توان ادعا کرد که بیرتر با مفهوم اعتماد مربو مبتنی بر مفهوم عوض هستند، می

2009, p.110ای از آپارتمران برود کره در آن صوانرده     شده مربو  به تعمیر مجموعه(ب دعوای یاد
عنوان کارفرمای فرعی برای انجام کارهای نجاری استخدام عنوان پیمانکار اصلی، صواهان را بهبه

کرده بودب پس از مدتی صواهان دچار مرکالت مالی شد که تا حدی ناشی از کرم برودن اجررت    
موق  تمام نرود و مجبور به پرداصت جریمرة ترأصیر در   اینکه کار بهقرارداد بودب صوانده از ترس 

کندب صواهران برر   اجرای قرارداد گردد، به صواهان وعده داد که مبلغ دیگری به وی پرداصت می
این اساس به کار ادامه داد و پس از تکمی  کار هرت آپارتمان، از بیم اینکه صوانده مبلغ وعرده  

، از کار دست کرید و برای دریافت مبلرغ اضرافی مربرو  بره هررت      داده شده را پرداصت نکند
آپارتمان، اقامة دعوا کردب دادگاه بخت به نف  صواهران ریی داد و صوانرده درصواسرت اسرتینا      

                                                           
1. [1991] 1 QB 1; [1990] 1 All ER 512 
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نمودب استدالی صوانده این بود که صواهان عوض جدیدی برای وعدۀ پرداصرت اضرافی از سروی    
هرا بروده   رارداد سابق مکلف به تکمیر  کرار آپارتمران   موج  ق، چون وی بهصوانده تأمین نکرده

االجراست، زیرا صوانرده در  استب اما دادگاه استینا  ریی داد که وعدۀ پرداصت مبلغ اضافی الزم
برابر آن از دو جهت سود عملی برده است؛ اوال  احتمای پرداصت جریمة تأصیر کاهت پیدا کرده 

شخص دیگری برای کارهرای نجراری صرودداری کررده     و دوم اینکه از مرک  و هزینة استخدام 
 استب 

عنوان رقیبری بررای عروض، در ایرن     دانان، محدودیت این نظریه بهاما به گفتة برصی حقوق
عنوان ایجادکنندۀ تعهدات جدید ندارنرد،  های انگلستان تمایلی به پذیرش آن بهاست که دادگاه

 (بStone, 2009, p.154کنند )ی میبلکه آن را عاملی برای تغییر تعهدات موجود تلق
امریکا همراه با وضعیت ایرن نظریره در   « شرح جدید حقوق» 10طور صالصه، اگر به مادۀ به

های انگلریس  ال، اقدام دادگاهرسد در جهان کامننظر میاسترالیا، نیوزیلند و کانادا توجه شود، به
و منحصر کردن نقرت آن بره تعردی     در راستای تحدید قلمرو اجرای تعهدات بر مبنای اعتماد 

شرودب هرگونره تحرولی در ایرن     تعهدات موجود و نه ایجاد تعهد جدید، نوعی تکروی شمرده می
( صورت گیرد و تا زمانی که چنین اقردامی  House of Lordsزمینه باید از سوی مجلس اعیان )

 محرور درا بره رویکرردی اعتمرا    تروان گفرت کره نظریرة عروض جرای صرود       صورت نگیرد، نمری 
االجرا بودن تعهدات داده است؛ هرچند که در پنجاه سای اصیرر، قلمررو مرواردی کره در     به الزم

 ,Stone, 2009کار گرفته شده، افرزایت یافتره اسرت )   ها نظریة اعتماد به صورت استثنایی بهآن

p.156ب) 
 

 نقد نظریة اعتماد متعارف
 هم حقوق ایران نقد کرد: ال وامنتوان هم از دیدگاه کنظریة اعتماد را می

 

 الدانان کامناز دیدگاه حقوق. 1
ها اشراره  اند که به برصی از آنال از نظریة اعتماد متعار  انتقادات فراوانی کردهدانان کامنحقوق
ای از نقدها معطو  به نظریات پروفسور آتیره  شودب پیراپیت باید یادآور شد که بخت عمدهمی

 است:
 ب درواق ، ادعای پرفسور آتیره ایرن اسرت کره بایرد بره       ناپذیر بودنبینیمتغیر و پیش

مفهوم اولیة عوض یعنی دلیلی برای اجرای وعده یا اقرار به وجود تعهد بازگردیمب عیر   
ناپذیر است و ممکن است به عقایرد  بینی قطعی و پیتاین نظریه آن است که نسبتا  غیر
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آور شردن وعرده   ای چه چیز موج  الرزام در هر قضیه شخصی قضات در صصو  اینکه
 (بStone, 2009, p.153شود، وابسته گردد )می

 .در بسیاری از موارد، ترکی  قرارداد و اجرای آن تقریبا  در زمان واحردی   جامع نبودن
ای را از مغازۀ نزدیرک منرزی صریرداری    گیردب برای مثای، هنگامی که روزنامهصورت می

دار تقریبرا   اب ما در صصرو  صریرد روزنامره و قبروی آن از سروی مغرازه      کنیم، ایجمی
گیرردب بره   زمان با اجرای قرارداد یعنی تحوی  روزنامه و پرداصت بهای آن صورت میهم

گیرد و تعهد درواقر   ها صورت نمینظر پرفسور آتیه، در این گونه معامالت، مبادلة وعده
هاب پرداصت پوی و تحویر  روزنامره   وعده یا قصد آنآید، نه با وجود میبا فع  طرفین به

دهد، نره وعردۀ پرداصرت پروی و وعردۀ      شده را ترکی  میاست که مبنای تعهداتِ ایجاد
توان گفت، درست است که در بسریاری از مروارد،   تحوی  روزنامهب در نقد این سخن می

مرا در برصری مروارد،    شروند، ا زمان واق  میترکی  و اجرای قرارداد تقریبا  به صورت هم
ای بین ترکی  و اجرای قرارداد وجود داردب برای نمونه، هنگامی کره  زمان قاب  مالحظه

دهیم و برا  شود سفارش میشمارۀ صاصی از یک روزنامه را که سه هفته دیگر منترر می
ای را سفارش و تحوی  دهد، بدون شرک  کنیم که نسخهفروشنده در این مورد توافق می

ارداد، تعهدات ما است، نه عملی که با اعتماد به توافق انجرام شرده باشردب ایرن     مبنای قر
زمران  توان به مواردی که ترکی  و اجرای قرارداد تقریبا  به صورت هرم نکته را حتی می

شوند نیز تسری دادب در مثای صریرد و تحویر  فروری روزنامره، منبر  تعهردات       واق  می
دار به فروش روزنامه است؛ و اَعمای مرا  امه و وعدۀ مغازهشده، وعدۀ ما به صرید روزنایجاد

-McKendrick, 2000, p.377ایرم ) صرفا  دلیلی بر این است که با هم به توافرق رسریده  

 (ب 378
   .نظریرة اعتمراد توجیره مناسربی در صصرو  مسرتولیت        نداشتن قددرت تدوجی.ی

توانرد  دۀ نقن قرارداد مری دیدهد که چرا زیانکند؛ یعنی توضیح نمیقراردادی ارائه نمی
 ,Goldingحتی درصورتی که بر قرارداد اعتماد نکررده اسرت، مطالبرة صسرارت کنرد )     

2005, p.141    ب از این گذشته، نظریة اعتماد توصیف دقیقی از وضرعیت حقروق موجرود)
کند و قادر نیست توجیه جامعی از مستولیت قراردادی ارائه کنردب ایرن نظریره    ارائه نمی

االجرا را به زور در الگوی اعطرای منفعرت یرا حمایرت از     ه نمونة قرارداد الزمکوشد کمی
های قضایی قراردادهرای مؤجر  را   ها در همة حوزهاعتماد متعار  جای دهدب اما دادگاه

هرای  کننرد؛ وعرده  حتی در جایی که منفعت یا اعتماد وجرود نداشرته باشرد، اجررا مری     
وارد )مانند اسرکاتلند( یرا بره صرورت اسرتثنایی      شوند، صواه در همة مطرفه اجرا مییک
کوشرند اعتمرادی صیرالی را    طور مثای، مانند آلمان و انگلستان(ب نظریات اعتماد مری )به



 9315 نپاییز و زمستا، 2، شمارۀ 6مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     617

 

هایی را توجیه کنند، اما چنرین اعتمرادی در بسریاری مروارد     کرف کنند تا چنین وعده
کن اسرت داشرته   وجود نداردب نظریة اعتماد بیرتر شبیه به تصویری است که حقوق مم

 (بHogg, 2011, p.102باشد، نه تصویری که در واق  دارد )
 در برصری مروارد ممکرن اسرت اعتمراد وجرود        تالزم بین اعتماد و تع.د ارادی. نبود

داشته باشد، اما صوانده هیع تعهد ارادی را نپذیرفته باشد؛ مانند آنکه شخص نسبت بره  
ای ندهد؛ حتی ممکن اسرت شرخص   وعده طرح انجام کاری در آینده صبر دهد، اما هیع

بدون اینکه صود صبر داشته باشرد، اعتمرادی را در طرر  دیگرر ایجراد کنردب بررعکس،        
 ,Goldشوند، بدون اینکه اعتمادی وجود داشته باشد )قراردادها در اغل  موارد اجرا می

2009, p.22-23ب) 
 .تماد این است که برر  یکی از نتای  نامطلوب نظریة اع تحمیل مسئولیتِ بدون تقصیر

ای کره مرتکر  هریع صطرایی نررده باشرد،       دهنرده اساس این نظریه ممکن است وعده
مستوی شمرده شودب هد  عدالت اصالحی )که نام دیگرِ نظریة اعتماد است(، جبرران و  

ای کره  دهندهاصالح صطا است؛ بنابراین، معلوم نیست که چرا بر اساس این نظریه، وعده
ه اسرت، بایرد صسرارت اشرخا  دیگرری را کره در نتیجرة اعتمراد         مرتک  تقصیر نرد

 (ب ibid, p.23اند، جبران کند )صودشان متحم  زیان شده
 .متعار  بودن»اشکای دیگر در صصو  این نظریه به مفهوم  اب.ام در مف.وم اعتماد »

ار های ناشی از اعتماد یک طر  بر گفتها و آسی گرددب واضح است که تمام زیانباز می
انرد  داران نظریة اعتماد ناچار شدهرو، طر اینیا رفتار طر  دیگر قاب  شکایت نیستب از
بینرری پرریت ( یررا قابرر justifiable« )موجرره»کرره ایررن نظریرره را بررا اوصررافی ماننررد   

(foreseeable   یا متعار  توصیف کنندب اما برای ارزیابی این اوصا  باید بره معیارهرایی )
اند و به صودِ اعتماد ارتباطی ندارند؛ زیرا اعتماد، صواه موجره  مبهم رجوع کرد که معموال 

حای وجود داردب از این گذشرته،  هرباشد یا غیرموجه، صواه متعار  باشد یا نامتعار ، در
برای تعیین اینکه اعتماد یک طر  بر وعدۀ طر  دیگر متعار  بوده است یا نه، باید بره  

د، و رفتار افرراد در مرورد اعتمراد برر وعرده، تحرت ترأثیر        رفتار افراد هر جامعه توجه کر
االجرا بودن یا نبودن آن وعده قررار داردب بره تعبیرر دیگرر، تعیرین      ها از الزمبرداشت آن

توانرد هردفی را کره    متعار  بودن اعتماد مستلزم دَور استب بنابراین، نظریة اعتماد نمی
االجررا اسرت، بررآورده سرازد     ای الزمبرای آن طراحی شده، یعنی تعیین اینکه چه وعده

(Barnett, 1986, p.275; Gold, 2009, p.22 ب) 
   ب نظریرة اعتمراد،   ازبین بردن مرز میان حقوق قرارداد و حقوق مسدئولیت مددنی

( تبردی   quasi-delictualصطرایی )  ای از مسرتولیت شربه  گونهمستولیت قراردادی را به
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ال حقروق تعهردات   دانان کامنتوضیح اینکه حقوق(؛ Hogg, 2011, p.102-103کندب )می
( restitutionرا به سه شاصة حقوق قراردادها، حقوق مستولیت مدنی و حقوق اسرترداد ) 

هرا  کنند، اما شناسایی مستولیت مبتنی بر اعتماد یا منفعرت برا ایرن تقسریم    تقسیم می
هرا ازبرین   زبنردی (ب با نظریرة اعتمراد، ایرن مر   McKendrick, 2000, p.7سازگار نیست )

شرودب برر اسراس ایرن     رود و حقوق قرارداد با دو شاصة دیگر حقوق تعهدات صلت میمی
شرود کره در آن   نظریه، مستولیت قراردادی، مصداق صاصی از مستولیت مدنی تلقی می

 (بKronman, 1981, p.406ای ندارد )کنندهارادۀ طرفین نقت تعیین
 نظریة ا توج.ی به فضائل اخالقی.بی( عتماد به صداقت و امانتtrust   بهرای چنردانی )

دهد، زیرا به پیامدهای عملیِ ناشی از وعده معطو  اسرتب برر اسراس ایرن نظریره،      نمی
برار(  اصالقی بودن وعده ناشی از پیامدهای صاصی )یعنی اعطای سرود، یرا اعتمراد زیران    

نداشرته باشرد،   است که ممکن است از وعده ناشی شودب اما اگر وعده چنین پیامردهایی  
تواند از وعدۀ صود عدوی کندب توانایی عدوی دهنده از اجرای وعده معا  است و میوعده
دهنررده از وعرردۀ صررود، موجرر  تضررعیف صررداقت، درسررتکاری و قابلیررت اعتمرراد وعررده

(trustworthinessدر جامعه می )( شودHogg, 2011, p.103ب) 
 .یة اعتماد را نپذیرند، سب  بالتکلیفری و  ها نظراگر دادگاه پیامدهای نامطلوب قضایی

وجود آید، ترا زمرانی   شودب بر اساس نظریة اعتماد، حتی اگر تعهدی هم بهسردرگمی می
که مخاط  وعدۀ منفعتی را دریافت نکرده یا به زیان صود بر آن وعرده اعتمراد نکررده،    

الفرات راجر  بره    داند که به تعهد ملزم است یا نهب دعراوی ناشری از اصت  دهنده نمیوعده
هرا  شود و برای دادگراه رسریدگی بره آن   اعتماد موج  پیدایت مرافعات غیرضروری می

طور گسترده موج  سردرگمی نهایت جنبة شخصی دارد و بهدشوار استب این نظریه بی
آور بودن اظهار وابسرته بره ایرن اسرت کره      شود، زیرا الزامدر نظام حقوقی یا اصالقی می

که مخاط  وعده راج  به آن اظهار چه نظری دارد و نیرز وابسرته بره     دهنده بداندوعده
 ,ibidرویکردی است که مخاط  وعرده در صصرو  محتروای وعرده صواهرد داشرت )      

p.103-104 ب) 
های پرفسور آتیه بیانگر موض  رایر  در حقروق انگلسرتان نیسرت     باید یادآور شد که نوشته

(McKendrick, 2000, p.7ب مبنای حقوق قرا)      ردادها تعهردات متقابر  طررفین اسرت و حقروق
یگر حقوق تعهدات قابر   قراردادها به دلی  مبتنی بودن قرارداد بر تعهدات ارادی، از دو شاصة د

 تفکیک استب
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 از دیدگاه حقوق ایران. 2
 شود:  ها اشاره میهای مختلفی قاب  نقد است که به برصی از آننظریة اعتماد متعار  از جنبه

 ترین نقد این باشد که از دیدگاه حقروق کررورمان، تتروری تقابر  عوضرین و      مشاید مه
تعهدات قرراردادی در   آور بودنترین مبانی الزاموابستگی آن دو به یکدیگر، یکی از اصلی

عقود معوض استب با توجه به همین رابطة تقاب  و وابستگی برین دو موضروع قررارداد و    
ست که نبرود یکری از آن دو موجر  بطرالن عقرد      مفهوم عوض بودن هریک از دیگری ا

(ب حق حبس و انحرالی تعهرد بره دلیر  فسرخ تعهرد       313،  9380شود )شهیدی، می
 (ب 239،  9379شمار آمده است )کاتوزیان، متقاب  نیز از آثار دیگر این نظریه به

رو ایرن زتنها راضی نیست که تعهد یک طر  بدون عوض بمانرد و ا گذار مدنی ایران نهقانون
قبمب( و تعذر تسلیم را جع  کرده، بلکه حتی راضی نیسرت کره عروض     380صیار تفلیس )مادۀ 

شده از سوی یکی از طرفین برای مدتی نسبتا  طوالنی بدون عوض باقی بماند و لذا صیرار  تسلیم
ز قبمب( را مقرر کرده استب همچنین، قدرت بر تسلیم مورد معاملره را نیر   402تأصیر ثمن )مادۀ 

(، شر  صرحت عقرد دانسرته اسرت و     470( و اجاره )مادۀ 348در برصی عقود مانند بی  )مادۀ 
؛ 988،  9379انرد )کاتوزیران،   عنوان یک قاعدۀ عمرومی نرام بررده   دانان از این شر  بهحقوق

 (ب 281،  9380شهیدی، 
 ب هرچنرد  موارد جریان این نظریه به موارد شر  ابتدایی در فقه و حقوق ما شباهت دارد

از لحاظ اصالقی وفا به شر  ابتدایی مطلوب است، از لحاظ فقهی، به نظر مرهور فقهای 
تروان  تررین دلیر  آن را مری   آور نیست و عمده( الزام55-65،  9495امامیه )انصاری، 

نبود عوض دانستب وجود اعتماد و تحم  زیان نیز برای ایجاد مستولیت قراردادی کافی 
هرای  شود: چند نفر یکری از سراصتمان  به استفتایی مرتبت اشاره می نیستب برای نمونه،

موقوفة مسجد را که مخروبه و فاقد استفاده بوده، اجاره کردند و به صورت قاب  استفاده 
متولی مسجد، در مرورد اسرتفادۀ دائمری از    « با اعتماد به قوی و تعهد لفظى»درآورده و 

خلیه، متحمر  اترال  وقرت و مخرارجی     آن مح  و کس  رضایت مستأجران در مورد ت
برای یصذ پروانه کس  شدندب پس از مردتی هیترت مردیره مسرجد تصرمیم بره تخلیرة        

مراجعره،  « دادگاه کمیتة مرکزی تهران»گیرد و مستأجران به ساصتمان برای کمیته می
کنند و آنگاه نظر مرحروم  را به نف  صود تحصی  می« قاضی حقوقی»و ریی آن دادگاه و 

در »شروندب در پاسرخ ایرران آمرده اسرت:      اهلل گلپایگانی را در این زمینه جویرا مری  آیت
صورتى که شر  و تعهد مزبور در ضمن عقد الزم باشد و به مصلحت موقوفه نیرز باشرد   

مصلحت موقوفه نباشد الزم است متولى شرعى بر طبق آن عم  کند و لیکن اگر مطابق 
عمر  بره آن الزم نیسرت بلکره اگرر صرال         یا در ضمن عقد الزم شرر  نکررده باشرند   
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 9401)گلپایگرانی،  « مصلحت وقف باشد شر  باط  است و عمر  بره آن جرائز نیسرت    
 (ب318-311)الف(،  

االجررا  عنوان تعهد قراردادی، الزمرسد که شر  ابتدایی نیز حتی اگر بهنظر میحای، بهاینبا
ر اساس آن متحمر  زیران شرده باشرد،     نباشد، درصورتی که موج  غرور متعهدله شده و وی ب

موج  ضمان قهری متعهد صواهد بودب در این زمینه، سؤای و جواب فقهی زیر قاب  توجه است: 
س: چهار نفر مرترکا  مرغوی استخرا  سرن  سراصتمان در معردن بودنرد یرک نفرر از آنران        »

دسرت از کرار   کرد تا به کسى سن  اصابت نکند و نفر دیگر جهرت رفر  صسرتگى    بانى مىدیده
کرید و نرست و دو نفر از آنان مرغوی کار بودند ناگاه سنگى منحر  شرد و بره یکرى از آنران     

 صورد و او را کرت، آیا همة کارگران معدن ضامن دیه هستند یا صیر؟
بان در اعالم صطر کوتاهى نکرده باشرد کسرى ضرامن نیسرت و      : در فرض مسأله اگر دیده

اند و او که در نگهبانى داده است مرغوی کار شده 9بان و تعهدىدیده چنانچه شرکاء با اعتماد بر
 (ب281)ب(،    9401)گلپایگانی، « در نگهبانى صود تقصیر کرده او ضامن استببب

 شود، فعر  یرک طرر  و اعتمراد     بر اساس نظریة اعتماد، آنچه به ایجاد تعهد منتهی می
استیفا در حقوق مدنی ایران اسرت   طر  مقاب  بر آن فع  استب این مطل  یادآور بح 

قانون مدنی( و بدیهی است که این بح  در مباح  مستولیت مردنی   337و  331)مواد 
کندب جای داردب اما نظریة اعتماد متعار  در این زمینه تنها بخری از واقعیت را بیان می
م بره  درست است که در موارد استیفا از عم  مادی یا حقروقی غیرر، اسرتیفاکننده ملرز    

المث  است، اما این به آن معنا نیست که اندیرة قرارداد و معامله پرداصت اجرت یا ثمن
 و به تعبیر بهتر، معاوضی بودن قراردادها نادیده گرفته شودب  

طور کلی، برای توجیه موارد عادی و متعار  قرارداد که در آن، دو عروض متقابر  وجرود    به
 دارد، نیازی به این نظریه نیستب 

 گذارد؛ درصرورتی  پروفسور آتیه بین موردی که عوضین حایا یا مؤجّ  باشند، تفاوت می
گیرنردب  عهرده نمری  زمان ردّ و بدی شوند، طررفین تعهردی بره   که عوضین حایا بوده، هم
قاب  تصور است که عوضین مؤجّ  باشند و طرفین به تسرلیم و   مبادلة تعهدات در جایی

نظریه از یک سو یادآور بح  معاطات در فقه ما و نظریرة   ها تعهد کنندب اینپرداصت آن
( و از سروی  250،  9490انرد )حلاری،   برصی از فقهاست که معاطات را عقرد ندانسرته  

( شباهت دارد کره در  970،  9381دانان ایران )امامی، دیگر، به نظریة برصی از حقوق
شروند، اثرر   سرتد مری  ون دادزمرا ها دو مورد معامله به صورت همعقود تملیکی که در آن

                                                           
استناد به این استفتا منو  به این است که تعهد یادشده را تعهدی قراردادی ندانیم و با توجه به قرائن  ب9

 گفته در سؤای ظاهرا  چنین استبپیت
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 دانندب  اصلی عقد را ایجاد تعهد نمی
توان گفت که اوال  در صصو  عقود عهدی مربرو  بره آینرده کره در     در نقد نظریة آتیه می

گیرد، این نظریه قاب  اعمای نیست و بنابراین، جامعیرت نرداردب بره    ها دادوستدی صورت نمیآن
ب دوم اینکه حتی در 9ی دربارۀ ترکی  قراردادها سخن گفتتوان از یک اص  کلتعبیر دیگر، نمی

قراردادهای حایا نیز تعهد وجود دارد؛ با این توضیح که تعهد در برصری مروارد، موضروع انررای     
دهدب موضوع این نوع تعهد، انجام دادن یرا  گیرد و مفاد عقد عهدی را ترکی  میطرفین قرار می

تملیکی وجود نرداردب امرا طررفین در برصری مروارد،      ترک کاری است و چنین تعهدی در عقود 
کنند، بلکه تعهد و پایبندی آنان به مفراد قررارداد، از اقردام آنران بره انعقراد       تعهدی را انرا نمی
شودب این نوع تعهد در همة قراردادها اعرم از عهردی و تملیکری وجرود دارد و     قرارداد روشن می
ندی به قرارداد است، نه انجام دادن یرا تررک کرارب نروع     که گفته شد، التزام و پایبمفاد آن چنان

 دوم از تعهد در همة قراردادها، اعم از عهدی و تملیکی و نیز حایا و مؤج ، وجود داردب
   با وجود نقدهایی که به نظریة اعتماد متعار  وارد شد، برصی از نهادها و قواعد حقروقی

ظه شد، در ادبیرات حقروقی مرا، دو    که مالحکرورمان به این نظریه شباهت داردب چنان
های غیرقراردادی نکرات مررترکی برا نظریرة اعتمراد      قاعدۀ غرور و استیفا در مستولیت

آور قررارداد در فقره و   متعار  دارندب در زمینة حقوق قراردادها هم هرچند مبنرای الرزام  
متعرددی از   هرای توان نرانهتر دانست، میتوان به نظریة اراده نزدیکحقوق ایران را می

ای از تأثیر مفهوم اعتماد در عنوان نمونهوجود نوعی نظریة اعتماد را نیز مراهده کردب به
توان عقد ضمان را درنظر گرفتب عقد ضمان از دیردگاه فقهری )عراملی،    عقود معین، می

(، عقردی  244،  9381دانان )کاتوزیران،  صال  نظر برصی حقوق( و بر995،  9490
ٌعنه توافقی در زمینة جبران هرچند ممکن است بین ضامن و مضمون غیرمعوض است و

له که طرفین صسارت ضامن مقرر شده باشد، وجود این توافق در رابطة ضامن و مضمون
تروان گفرت کره    اصلی عقد ضمان هستند، اثر مستقیم نداردب با توجه به این نکات، مری 

له در صصرو  وصروی بره    ضمونمبنای لزوم عقد ضمان، اعتمادی است که ضامن در م
 طل  ایجاد کرده است، و از این نظر عقد ضمان به نظریة اعتماد شباهت داردب 

 برد؛ درحالی کره  نظریة اعتماد متعار  مرز بین مستولیت قراردادی و قهری را ازبین می
اند: قانون مدنی مستولیت قراردادی و در حقوق ایران این دو نوع مستولیت تفکیک شده

 309( را از الزامات بدون قررارداد )مرواد   230-229ت ناشی از نقن قرارداد )مواد صسار

                                                           
، و در صصو  نقد Atiyah, 1986, P.19د، نک: البته صود آتیه نیز از ردّ اصوی کلی حقوق قراردادها ابایی ندارب 9

 بMcKendrick, 2000, P.7آن، نک: 
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دانان نیز برا وجرود تصردیق یکسرانی ماهیرت      ( جدا کرده است و برصی از حقوق337تا 
(، آن دو را از حیرر  59،  9383مسررتولیت قررراردادی و غیرقررراردادی )شررهیدی،    

( 948،  9380ام )کاتوزیران،  ( و بره تعبیرری از حیر  احکر    52صصایص )همران،    
 اندبمتفاوت دانسته

 

 نتیجه
 آور بودن تعهد قراردادی منو  به وجرود عروض یرا رعایرت     ال، الزامبر اساس قواعد کامن

ال، مانند اسرترالیا، امریکرا و   دانان برصی از کرورهای کامنترریفات شکلی استب حقوق
هرا را بره   تروان آن صی از تعهدات که نمیاند که برای الزام به اجرای برانگلستان کوشیده

آور دانست، راهی پیدا کنند و این کوشت به ابداع نظریاتی ماننرد  دلی  نبود عوض الزام
هرای  استاپ  ناشی از وعده و اعتماد متعار  انجامیده استب نظریة اصیر در بیرتر حروزه 

هرا  انگلسرتان دادگراه  عنوان معیاری جایگزین عوض پذیرفته شده است، اما در ال بهکامن
 هنوز تمایلی به پذیرش این نظریه ندارندب  

 اند؛ ازجملره اینکره نظریرة    ال از نظریة اعتماد متعار  انتقاد کردهدانان حوزۀ کامنحقوق
های مختلرف حقروق   یادشده جامعیت ندارد و نیز پذیرش آن موج  اصتال  بین شاصه

 شودبمدنی میصصو  حقوق قراردادها و حقوق مستولیت مدنی به
  از دیدگاه حقوق ایران نیز این نظریه قاب  نقد است؛ از جمله اینکه با اص  تقاب  عوضین

و وابستگی آن دو به یکدیگر که از اصوی اساسی حقروق قراردادهرای کررورمان اسرت،     
 قاب  جم  نیستب

 اینکره ایرن    توان بر این نظریه وارد کرد، باید اذعان داشت که بابا وجود انتقاداتی که می
ال تکوین یافته، نکات سودمند و قابر  تطبیقری برا حقروق     نظریة در بستر حقوقی کامن

کرورمان دارد؛ ازجمله اینکه موارد جریان آن به موارد شر  ابتدایی در فقه و حقوق ما 
رفت از مرک  نبود عوض، با بح  غرور و اسرتیفا در حقروق   ح  برونشباهت دارد و راه
 استب ما قاب  تطبیق 

 داران آن انعکاس یافته اسرت، بریت از   صورتی که در کالم طر نظریة اعتماد متعار  به
داران آنکه به حقوق قراردادها مربو  باشد، به مستولیت مدنی ارتبا  دارد و البته طرر  

این دیدگاه معتقدند که نظریة اعتماد متعرار  برر ایرن بخرت از حقروق تعهردات نیرز        
 تأثیرگذار استب
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